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ACTA PLE NÚM. 5/2021 

 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 26 DE MAIG 2021 
 
 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
PROCEDIMENT: SESSIÓ A DISTÀNCIA PER MITJANS ELECTRÒNICS 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 26 DE MAIG 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les disset hores del dia 26 de 
maig 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 I VIDEO ACTA NÚM. 4/2021, 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 28 D’ABRIL D’ENGUANY. 

Aprovar Acta i Vídeo Acta núm. 
4/2021 

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 00:00:04 al 00:00:44 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79886d510179aca740de00
07?startAt=4.0 
 
 
Proposta d’esmenes presentada per la senyora Raquel Albiol i Gilabert 
(ERC/AM) 
... 
 
Al final del nostre segon prec falta el text: 
 
"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." 

... 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa l’acta a votació és aprovada per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment, amb la esmena proposada. 
 
 
 
 
PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA QUE A 
CONTINUACIÓ ES RELACION. 

Donar compte decrets 

A efectes del seu coneixement, es dóna compte del Decret dictat per 
l’Alcaldia, el text literal del qual és el següent: 
 
- Decret núm. 1984/2021 de data 13 de maig 
... 
 
Vista la necessitat d’haver de cobrir un lloc de treball d’oficial de 1a pintor a la Secció 
de Via Pública de la Brigada Municipal, com a conseqüència de la mobilitat funcional 
del senyor Francesc Belso Boba, als efectes de garantir el normal funcionament de la 
Brigada Municipal 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79886d510179aca740de0007?startAt=4.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79886d510179aca740de0007?startAt=4.0
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Atès que no es disposa en l’actualitat d’una llista d’ordre de preferència actualitzada 
d’oficial de 1a pintor per poder garantir les substitucions d’aquesta especialitat a la 
Secció de Via Pública de la Brigada Municipal,  
 
Atesa la necessitat urgent de garantir el normal funcionament, i les dificultats de 
disposar de candidats/tes interessats/des en assolir aquestes funcions, es fa necessari 
recórrer a persones que ja han treballat en qualitat d’oficial de 1a pintor a la Brigada, 
 
Atès que el senyor Juan Manuel Guerrero Toscano, ha mostrat la seva disponibilitat i 
interès per la proposta de contractació laboral que si li ha fet, i que té les qualitats i 
aptituds necessàries per desenvolupar les tasques d’oficial de 1a pintor a la Secció de 
Via Pública de la Brigada Municipal, 
 
Atès que el senyor Juan Manuel Guerrero Toscano té els coneixements i les aptituds 
necessàries per a la realització de les tasques d’oficial de 1a de pintor a la Secció de 
Via Pública de la Brigada Municipal, 
 
Atès que el lloc de treball a cobrir es troba recollit dintre de la relació de llocs de 
treball de l’Ajuntament, aprovada pel Ple Municipal en la seva sessió de data 28 de 
març de 2019, als efectes del que disposa l’article 9 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya, 
 
Atès que el lloc de treball d’oficial de 1a 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, 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària per atendre l’esmentada contractació en el 
Capítol I del pressupost d’aquest Ajuntament, a les partides pressupostàries 
07801500F1310000 i 07801500F1600000, 
 
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, 
 
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. 
842/2021, de data 3 de març de 2021, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, de data 11 de març de 2021 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Declarar raons d’urgència per poder contractar a un/a oficial de 1a pintor 
per a la Brigada Municipal 
 
Segon.- Autoritzar la contractació laboral del senyor Juan Manuel Guerrero Toscano 
en qualitat d’oficial de 1a pintor, per cobrir el lloc de treball a causa de la mobilitat 
funcional del senyor Francesc Belso Boba, amb efectes 13 de maig de 2021 i fins a la 
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seva provisió reglamentària o bé fins que s’hagué de resoldre per qualsevol dels 
supòsits recollits en l'article 24 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats 
Locals aplicables a aquesta modalitat contractual. 
 
Tercer.- Adscriure a l’esmentat empleat al lloc de treball d’oficial de 1a pintor, 
establint-li les retribucions i la resta de condicions de treball establertes en el pacte de 
condicions de treball del personal de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i dels seus 
Organismes Autònoms. 
 
Quart.- Abonar el concepte productivitat d’octubre regularitzat d’acord al criteri 
establert al Decret d’Alcaldia núm. 243/07, de data 25 de gener de 2007 que regula el 
prorrateig de la paga d’octubre amb efectes del dia d’inici del contracte / 
nomenament i fins a la finalització del mateix. 
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució al interessat, al seu Cap, al Comitè d’empresa 
i al Departament de Personal als efectes adients. 
 
Sisè.- Donar compte del contingut de la present resolució al Ple Municipal en la 
primera sessió que celebri i publicar la designació en el Diari Oficial de la Generalitat i 
Butlletí Oficial de la Província. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:00:45 al 00:00:56 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79886d510179aca740de00
07?startAt=45.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA 
 
PUNT TERCER.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 16/2021 PER 
CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC A BAIXES 
PER ANUL·LACIÓ DE DESPESES.- 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79886d510179aca740de0007?startAt=45.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79886d510179aca740de0007?startAt=45.0
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Aprovar la modificació núm. 
16/2021 per crèdit extraordinari i 
suplement de crèdit amb càrrec a 
baixes per anul·lació de despeses. 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la proposta de modificació per crèdit extraordinari amb càrrec a baixes per 
anul·lació de despeses del departament d’Intervenció, per fer front a les despeses 
d’anuncis oficials, per un import de 150,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a baixes 
per anul·lació de despeses del departament d’Informàtica, per fer front a les despeses 
del servei d’assistència a la ciutadania per a realitzar tràmits telemàtics, per un 
import de 80.000,00 euros. 
 
Atès el que disposa l’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 35, 
36 i 37 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Atès el que estableix l’article 14 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 
2021. 
 
Atès l’informe favorable de la Intervenció Municipal. 
 
El President de la Comissió Informativa de Presidència i Economia, de conformitat 
amb el que estableix l’article 16.1.a) de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 
2021, i vist el dictamen favorable de l’esmentada Comissió, proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 16/2021 per crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses, 
segons el següent detall i resum per capítols que figura a continuació: 
 
MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC A BAIXES PER ANUL.LACIÓ DE DESPESES 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0786.9200C.2160000 MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS 295.000,00 0,00 80.000,00 215.000,00 
0786.9200C.2270600 SUPORT I CONSULTORIA INFORMATICA 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 
0770.9310A.2260300 ANUNCIS OFICIALS/INTERVENCIO 100,00 150,00 0,00 250,00 
0770.9310A.2200001 MATERIAL OFICINA NO INVENT./INTERVENCIO 1.900,00 0,00 150,00 
 
 TOTAL DESPESES  80.150,00 80.150,00 
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RESUM PER CAPÍTOLS 
 
ESTAT DE DESPESES 
 Altes Baixes 
 
Cap. II.- Despeses corrents en bens i serveis..........  80.150,00 80.150,00 
 
 TOTAL  80.150,00 80.150,00 
 
 
Segon.- Exposar al públic el pressent acord en els termes establerts en l’article 169 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:00:57 al 00:02:17 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79886d510179aca740de00
07?startAt=57.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 
PUNT QUART.- APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D’OBRES DE REFORMA 
ANOMENAT “MILLORES DE LA ZONA DE JOCS INFANTILS DEL CARRER 
CAMPFASO DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT”.- 

Aprovar inicialment el projecte 
d’obres “Millores de la zona de 
jocs infantils del carrer 
Campfaso” 

 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79886d510179aca740de0007?startAt=57.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79886d510179aca740de0007?startAt=57.0
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DICTAMEN 
... 
 
Vist el projecte d’obres ordinàries de reforma anomenat “Millores de la zona de jocs 
infantils del Carrer Campfaso de Cornellà de Llobregat” amb un pressupost estimat de 
133.520,10€ (IVA no inclòs) i de 161.559,32€ (IVA inclòs) que s’adjunta amb Id 
número 2354384 a l’expedient electrònic. 
 
Vist l’informe subscrit per la Sra. Emma Muñoz Serrano, Arquitecta i Coordinadora de 
la Unitat de Projectes, obrant a l’expedient electrònic amb el número d’Id 2352841. 
 
Atès que s’ha tramès la documentació tècnica als Departaments d’Espai Públic, Medi 
Ambient, Acció Territorial i Habitatge i Guàrdia Urbana, segons l’acord adoptat en 
Junta de Govern Local de data 15 de juny de 2005, mitjançant el qual s’aprova la 
Instrucció relativa als tràmits i documents a incorporar en determinats expedients 
sotmesos a l’aprovació de la Junta de Govern Local i del Ple municipal. 
 
Atès el que estableixen els articles 12, 24 i següents del Reglament d'Obres, Activitats 
i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret núm. 179/95, de 13 de juny, pel que fa a 
les obres locals ordinàries, als documents que han d’integrar el projecte, i al 
procediment per a la seva aprovació en relació a les obres de conservació i 
manteniment; els articles 234 i 235, en relació a les obres locals i al contingut del 
projecte, respectivament, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; i els articles 
229 i següents de la Llei 9/2017 de data 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic en quant a l’elaboració del projecte com a acte previ a l’adjudicació d’unes 
obres, la classificació de les obres i el contingut del projecte. 
 
Atès que el present projecte es defineix com obra ordinària, d’acord al que estableix 
l’article 9 i de reforma, d’acord al que estableix l’article 12.3 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
Vist l’informe emès per la Cap d’Àrea de Gestió d’Activitats, Ordenances i 
Administració d’Espai Públic de data 13 de maig de 2021. 
 
Atès que aquest expedient ha estat informat a la Comissió de Patrimoni i al Cap de 
l’Àrea de Gestió de Política Territorial. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple Municipal, de conformitat 
amb allò establert a l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim Local, i l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal. 
 
Per tot això, el Tinent d’Alcalde i Regidor Delegat de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic proposa  al Ple l’adopció dels següents: 



 
 

 
 

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

 

 9 

 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres de reforma anomenat “Millores de la 
zona de jocs infantils del Carrer Campfaso de Cornellà de Llobregat” que s’adjunta a 
l’expedient electrònic amb Id núm. 2354384 i núm. Hash SHA-512: 
B35F924E0680151ACDB983806ABB25286C265E0D68870CE4194963110BC67909962
0B60802255FB9D1BBD6DC9D3D6C552AFB545718432B855BDF1B8A6F1A303B, amb 
un pressupost estimat de 133.520,10€ (IVA no inclòs) i de 161.559,32€ (IVA inclòs). 
 
Segon.- Sotmetre l’aprovació de l’esmentat projecte a informació pública mitjançant 
inserció d’edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya , i al Tauler d’Anuncis de la Corporació, pel període de trenta dies per tal 
que les persones que es considerin interessades puguin efectuar les al·legacions, 
reclamacions i/o suggeriments que estimin convenients. 
 
Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions, 
reclamacions i/o suggeriments que suposin modificacions al projecte, aquest 
s’entendrà definitivament aprovat. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya; així com al Butlletí d’Informació Municipal. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:02:18 al 00:03:15 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79886d510179aca740de00
07?startAt=138.0 
 
 
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/index/2c90818b79886d510179aca740de0007?startAt=138.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79886d510179aca740de0007?startAt=138.0
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PUNT CINQUÈ.- APROVAR EL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PLA GENERAL METROPOLITÀ DEL 76 ÀMBITS PA4 PRIORAT – GRUP 
LLOBREGAT.- 

Aprovar el Text Refós de la 
modificació puntual del Pla 
General Metropolità del 76 
àmbits PA4 – Grup Llobregat. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’expedient de Modificació PGM – 76 àmbits PA4 Priorat – Grup Llobregat, de 
Cornellà de Llobregat, de Cornellà de Llobregat, promogut per PROCORNELLA i 
redactat per l’arquitecte Ricard Casademont i Altimira. 
 
Vist l’acord del Ple de data 26 de febrer de 2020, que aprovà inicialment l’esmentada 
modificació del Pla General Metropolità de 1976, i acordà la seva publicació 
mitjançant inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 
11-3-2020, en el diari “El Periódico de Catalunya” del dia 6-3-2020, així com en el 
tauler d’anuncis del 5 de març de 2020 al 2 de juliol de 2020, i en el portal de 
transparència de la web municipal des del 2 de juny de 2020 al 1 de juliol de 2020. 
 
Vist que, en data de 29 de juliol de 2020, el Ple de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat va aprovar provisionalment la “Modificació de Pla General Metropolità 
1976 àmbits PA4 Priorat – Grup Llobregat, de Cornellà de Llobregat”. I així mateix, el 
Ple va acordar notificar l’acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, i trametre-li l’esmentada modificació de pla general per 
a la seva aprovació definitiva. 
 
Vist l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona de data 12 de març de 2021, mitjançant el qual acorda la suspensió de la 
tramitació de la Modificació esmentada fins què es presenti per l’Ajuntament un text 
refós verificat per l’òrgan  que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient, 
diligenciat, que incorpori una sèrie de prescripcions a la “Modificació de Pla General 
Metropolità 1976 àmbits PA4 Priorat – Grup Llobregat, de Cornellà de Llobregat, de 
Cornellà de Llobregat”, amb els següents requeriments: 
 
• Cal que el document aportés una justificació en termes econòmics de la inviabilitat 

del sector d’acord amb el planejament vigent. 
 
• Cal aportar una justificació de la suficiència del sistema d’habitatges dotacionals 

públics en l’àmbit, tenint en compte la considerable reducció d’aquets sistema que 
es dedueix de la proposta. 

 
Vist que en data el 16 d’abril de 2021 ha tingut entrada el document “Modificació de 
Pla General Metropolità 1976 àmbits PA4 Priorat – Grup Llobregat, de Cornellà de 
Llobregat, de Cornellà de Llobregat, Cornellà de Llobregat Abril 2021” signat per 
Ricard Casademont Altimira que substitueix el document informat pel tràmit 
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d’aprovació Provisional i aten als requeriments da la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de l’Àmbit Metropolità de Barcelona. 
 
Vist l’informe del Cap de l’Àrea de Gestió de Política Territorial de dates 21 d’abril del 
2021, obrant a l’expedient. 
 
Vist informe de la Cap jurídica i administrativa de Política Territorial i Sostenibilitat de 
data 22 d’abril de 2021.  
 
Vist l’informe jurídic complementari de la Cap Jurídica i Administrativa de Política 
Territorial de data 13 de maig de 2021. 
 
Atès el que disposen els 22.2.c) i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, i l’art. 81 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
sobre les competències atribuïdes al Ple, i en relació a l’adopció d’acords que 
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del número legal dels membres de 
la Corporació. 
 
Vistos els articles 22 i 47.2 II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local, relatius a les competències atribuïdes al Ple de la Corporació Local, el 
President de la Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient, proposa al Ple 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el Text refós de la Modificació puntual del Pla general metropolità 
del 76 àmbits PA4 Priorat – Grup Llobregat, de Cornellà de Llobregat, Cornellà de 
Llobregat Abril 2021, redactat per Ricard Casademont i Altimira, que incorpora les 
prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àrea de Barcelona, 
de data 12 de març de 2021, document que s’identifica electrònicament a 
continuació: 
 
ID 2268423 
Núm. Hash: SHA-512: 
B65C13DAC125D67AE84933546DC8E03DB51BFB2E5BB4E5E0AA96C78A1FF9AE6E5B
2A5D101FAF8A85C6B3E67CAE3CDF635722DC24BBB0EC1F29344594634104EA 
 
Segon.- Remetre l’esmentat Text Refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona per continuar amb la tramitació de l’aprovació definitiva 
de l’esmentada modificació. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:03:16 al 00:05:44 
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https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79886d510179aca740de00
07?startAt=196.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 
PUNT SISÈ.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA L’EXPEDIENT DE 
“MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ ALS ÀMBITS 
SILICI, ROSSELLÓ I CALDERERIA”.- 

Sotmetre a informació pública 
l’expedient “Modificació puntual 
del Pla General Metropolità als 
àmbits Silici, Rosselló i Caldereria. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’expedient denominat “Modificació Pla General Metropolità Silici-Rosselló-
Caldereria” redactat per l’arquitecte Ricard A. Casademont i Altimira, amb ID 
2119796 i Hash SHA-512: 
 
68442216B486165E7F916151A7C46D5A9312AC872378230D4954E509081F79A275F
DD15802DF944D3B373A2970AF0351CE6FDD0090FEF7A79A864859CEF9728A. 
 
Vist l’informe favorable de data 12 de maig de 2021 del Cap de Gestió de l’Àrea de 
Política Territorial i Habitatge, el Sr. Carlos González Cayuela, sobre la Modificació Pla 
General Metropolità Silici-Rosselló-Caldereria que te per objectius ordenar el teixit 
urbà a l’entorn de la ronda de Dalt prioritzant els recorreguts cívics i l’estructura 
urbana i ordenar el teixit urbà, tot reconeixent les preexistències consolidades a 
l’entorn del carrer Rosselló. 
 
Atès allò previst als articles 8 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i l’article 106 del Decret 305/2006, de 
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, regulen els 
requisits, la publicitat i participació en els processos de planejament i de gestió 
urbanística i l’audiència als ajuntaments limítrofs. 
 
Vist l’informe en sentit favorable de la Cap Jurídica i Administrativa de Política 
Territorial i Sostenibilitat de data 13 de maig de 2021, obrant a l’expedient. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79886d510179aca740de0007?startAt=196.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79886d510179aca740de0007?startAt=196.0
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Atès el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, en els seus articles 22 i 47.2 II), sobre les competències atribuïdes al Ple, el 
President de la Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient proposa al Ple 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Sotmetre a informació pública l’expedient de “Modificació puntual del Pla 
General Metropolità als àmbits Silici, Rosselló i Caldereria, redactat per Ricard A. 
Casademont i Altimira amb ID 2119796 i Hash SHA-512: 
 
68442216B486165E7F916151A7C46D5A9312AC872378230D4954E509081F79A275F
DD15802DF944D3B373A2970AF0351CE6FDD0090FEF7A79A864859CEF9728A. 
 
Segon.- Publicar aquest acord mitjançant inserció en el Butlletí Oficial de la Província, 
en un dels diaris de major difusió de la província, al Tauler d’anuncis i a la pàgina de 
govern obert de la web municipal, per període d’un mes, als efectes que durant 
aquest termini puguin formular-ne suggeriments i, en el seu cas, altres alternatives de 
planejament, les Corporacions, Associacions i particulars; també haurà de ser 
notificat als Ajuntaments de Sant Joan Despí, del Prat de Llobregat, de l’Hospitalet de 
Llobregat, de Sant Boi de Llobregat, i d’Esplugues de Llobregat, com ajuntaments 
limítrofs, al senyor Ricard Casademont i Altimira, i a tots els interessats per al seu 
coneixement i efectes. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:05:45 al 00:07:32 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79886d510179aca740de00
07?startAt=345.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79886d510179aca740de0007?startAt=345.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79886d510179aca740de0007?startAt=345.0
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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. 
 
Abstenció: 
 
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. 
 
 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 
Tot seguit es fa avinent que, tot i no ser a l’ordre del dia i atesa la seva 
urgència, cal tractar l’assumpte següent: 
 
 
ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ 
 
URGENCIA PRIMERA.- APROVAR DEFINITIVAMENT EL “PLA MILLORA 
URBANA ACCESSIBILITAT FINCA PLAÇA REUS, 7 CORNELLÀ DE LLOBREGAT”. 
 
 
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA 
 
Sotmès a votació la urgència és aprovada per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
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ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ 
 
URGENCIA PRIMERA.- APROVAR DEFINITIVAMENT EL “PLA MILLORA 
URBANA ACCESSIBILITAT FINCA PLAÇA REUS, 7 CORNELLÀ DE LLOBREGAT”. 

Aprovar definitivament el “Pla 
millora urbana accessibilitat finca 
Plaça Reus, 7” 

MOCIO 
... 
 
Vist l’expedient incoat per a l’aprovació del “Pla Millora Urbana Accessibilitat Finca 
Plaça Reus, 7 Cornellà de Llobregat” redactat per Carlos Enrique Mariani Augusto, 
arquitecte col·legiat número 15.858-5 del COAC, a iniciativa de la Comunitat de 
Propietaris Plaça Reus, 7. Document que s’identifica electrònicament, ID: 1718724 
Hash 512: 
 
A27BD09546BFE3228994E64082159962F0DF2AD7A29D92FF3A62FD90785133066C8
AE5513275A86E170A64BCD682863009382F8245FDD77F1CA729BFDDBF8E8E 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 22 de gener de 2021, en virtut del 
qual s’aprovà inicialment l’esmentada modificació del Pla de Millora Urbana i 
s’acordà la seva publicació, la qual es va dur a terme mitjançant inserció d’edictes en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9 de febrer de 2021, en el diari 
“El Periódico de Catalunya” del dia 1 de febrer de 2021, a la Web municipal entre els 
dies 6 de febrer de de 2021 i 5 de març de 2021 i al Tauler d’Anuncis de la corporació 
entre els dies 29 de gener de 2021 al 1 de març de 2021 per un termini d’un mes, així 
com les notificacions efectuades a tots els interessats i a les companyies de serveis, 
realitzades en data 29 de gener de 2021.  
 
Vist l’informe amés en data 13 de maig d’enguany per la cap de l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà segons el qual durant el termini d’exposició pública, s’ha presentat una 
al·legació per part d’E. Distribución Redes Digitales, SLU. Vist que de conformitat amb 
allò previst al Programa d’Actuació Urbanística municipal, l’aprovació definitiva del 
pla correspon al Ple municipal, prèvia la emissió de l’informe previst a l’art. 87 del 
Text refós de la Llei d’Urbanisme, l’expedient es va remetre a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, que en data 23 /04/2021 ha emès 
informe favorable sobre la proposta als efectes de l’art. 87 de la Llei esmentada.  
 
Vist que d’acord amb l’informe tècnic favorable, emès pel Cap de l’Àrea de Gestió de 
Política Territorial de l’Ajuntament de Cornellà que en la part de conclusions indica: 
“Atès l’informe favorable de la CTUAMB i que l’única al·legació fa referència a 
aspecte genèrics, sense que incorporin cap modificació ni requisit al projecte 
inicialment aprovat, però si establint la necessària comunicació del projecte 
d’urbanització per tal de verificar in situ la possible afectació de xarxes, s’informa 
favorablement la tramitació del Projecte 2pla Millora Urbana Accessibilitat Finca 
Plaça Reus 7 Cornellà de Llobregat”, de Cornellà de Llobregat”, de Cornellà de 
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Llobregat redactat per l’arquitecte Carlos Enrique Mariani Augusto a iniciativa de la 
Comunitat de Propietaris Plaça Reus 7 amb el benentès que qualsevol Acte 
administratiu que atorgui dret a la dita comunitat a realitzar obres a l’àmbit 
d’actuació públic, inclourà la necessitat de sol·licitar a les diferents companyies de 
serveis que es pronunciïn sobre la possible afectació de les seves xarxes i atendrà les 
seves premisses en referència a la incidència sobre les mateixes. Sense aquest requisit 
no es podran iniciar les obres.”  
 
Atès allò previst als arts. 78 i 85 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en 
relació a la tramitació a la tramitació dels Plans Especials de Millora Urbana.  
 
Vist l’informe en sentit favorable de la Cap Jurídica i Administrativa de Politica 
Territorial i Sostenibilitat de data 13 de maig de 2021 obrant a l’expedient.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 
Primer.- Tenir per presentat l’escrit d’E-Distribución Redes Digitales, SL en data 18 de 
febrer de 2021 durant el termini d’informació pública, als efectes de la seva 
consideració en els actes administratius municipals que atorguin drets per a la 
realització de les obres en l’àmbit d’actuació pública.  
 
Segon.- Aprovar definitivament el “Pla Millora Urbana Accessibilitat Finca Plaça Reus, 
7 Cornellà de Llobregat” redactat per Carlos Enrique Mariani Augusto, arquitecte 
col·legiat número 15.858-5 del COAC, a iniciativa de la Comunitat de Propietaris Plaça 
Reus, 7, amb ID: 1718724 i Hash 512: 
 
A27BD09546BFE3228994E64082159962F0DF2AD7A29D92FF3A62FD90785133066C8
AE5513275A86E170A64BCD682863009382F8245FDD77F1CA729BFDDBF8E8E  
 
Tercer.- Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona als efectes de la seva executivitat que tindrà lloc 
transcorreguts 15 dies hàbils de la seva íntegra publicació, en els termes previstos 
pels articles 70.2 i 65.2 de la Llei de Bases de Règim Local, aplicables per remissió de 
l’article 106 i 107 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.  
 
Quart.- Notificar el present acord els interessats a l’expedient, pel seu coneixement i 
efectes. 
 
Cinquè.- Comunicar el contingut d’aquest acord a la Unitat de Transparència de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en compliment del que disposa la Llei 
19/2013, de Transparència, accés a la informació i bon govern, per a la seva 
publicació. » Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que 
figuren en aquest document. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:07:33 al 00:08:44 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79886d510179aca740de00
07?startAt=453.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 

 
II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
 
PUNT PRIMER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC/AM, DE 
SUPORT PER A LA INCORPORACIÓ DEL PERMÍS RETRIBUÏT DE MENSTRUACIÓ 
I CLIMATERI A L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.-  

Moció ERC/AM, de suport per a la 
incorporació del permís retribuït 
de menstruació i climateri a 
l’Ajuntament de –Cornellà de 
Llobregat. 

MOCIÓ 
... 
 
Segons les dades, entre el 25% i el 60% de les dons pateixen dolor durant la 
menstruació, és a dir, dismenorrea, un tema encara avui tabú i que s’ha tractat 
d’invisibilitzar durant dècades. De fet entre un 1% i un 15% de les persones que 
pateixen dismenorrea, pateixen dolors molt intensos i invalidants que les incapacita 
temporalment. 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79886d510179aca740de0007?startAt=453.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79886d510179aca740de0007?startAt=453.0
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Patir dolor durant la regla és un fet que s’ha normalitzat socialment, però que no ho 
és i menys quan impedeix desenvolupar amb normalitat la teva vida quotidiana. La 
pressió social provoca que les persones que pateixen dolor menstrual hagin 
d’amagar-lo i fer veure que no “passa res”, però la realitat és que aquests dolors 
afecten psicològicament i físicament i, per tant, dificulten el desenvolupament 
habitual de les seves feines. 
 
Aquest dolor invalidant, si no és reconegut, es pot traduir en un motiu més de 
discriminació laboral de les dones, ja que afecta directament a la seva capacitat 
laboral, afectant directament a la bretxa laboral i significant un nou sostre de vidre 
dins les carreres laborals, així com a la seva economia. Disposar de fins a 12 dies l’any 
reconeguts per tenir cura de la salut relacionada amb la menstruació i climateri, en 
cas que es necessiti, té una conseqüència positiva en relació amb la reducció 
d’aquestes desigualtat. Trencar tabús relacionats amb la menstruació i el climateri és 
una mesura que permet seguir avançant en la fi de les desigualtats de gènere. 
 
D’aquí la proposta d’alguns països que regulen aquest fet per tal de garantir un 
permís que doni cobertura a aquesta necessitat de cura, com el Japó, Corea del Sud o 
Taiwan, que porten la capdavantera en aquesta temàtica i les seves treballadores fa 
anys que poden gaudir d’aquest permís en diferents formats. 
 
Cada cop més les veus de col·lectius i moviments feministes que en reclamen la 
necessitat És el cas de la Intersindical CSC que ha iniciat la campanya “FORA TABÚS, 
GUANYEM DRETS: permís retribuït de menstruació i climateri”, i que aquesta ja ha 
estat aprovada per l’Ajuntament de Girona.  
 
Amb la voluntat de reconèixer aquesta situació que viuen moltes dones, entenent que 
aquest permís és una primera passa en el camí cap al reconeixement d’aquest dret en 
la legislació pròpia, i atès que en qualsevol cas es tracta d’un permís voluntari, 
manifestem la necessitat que el nostre ajuntament inici els treballs preparatoris per 
fer possible l’aprovació d’aquest permís retribuït, almenys 8 hores al mes. De forma 
conjunta amb els agents responsables de negociar les característiques de la funció 
pública i dels llocs de treball de l’ajuntament, si és el cas, es manifesta la voluntat 
política de treballar la proposta, aprovar-la i així fer-la realitat el més aviat possible. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’ERC-AM proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Manifestar el compromís d’aquest consistori i dels seus organismes 
autònoms i entitats públiques empresarials municipals, en incorporar un nou permís 
retribuït de menstruació i climateri, dirigit a les dones treballadores d’aquesta 
institució, com a dret per a totes les dones que necessitin acollir-s’hi. 
 
Segon.- Instar a l’equip de govern, a la negociació col·lectiva, per tal de vehicular 
l’acord del nou permís retribuït de menstruació i climateri d’un mínim de 8 hores 
mensuals, amb la finalitat que sigui efectiu en el termini de 6 mesos. 
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Tercer.- Instar als Consells d’Administració i/o a les seves gerències, de les entitats 
públiques empresarials municipals, a la negociació col·lectiva, per tal de vehicular 
l’acord del nou permís retribuït de menstruació i climateri d’un mínim de 8 hores 
mensuals, amb la finalitat que sigui efectiu en el termini de 6 mesos. 
 
Quart.- Traslladar aquests acords al Consell de la Dona de Cornellà, al Comitè 
d’Empresa de l’Ajuntament, al Comitè de Seguretat i Salut, als treballadors i 
treballadores de l’Ajuntament, als organismes autònoms i entitats públiques 
empresarials municipals, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de 
Municipis de Catalunya i a l’Associació de Micropobles de Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 
 
Esmenes presentades pel Grup municipal de Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía (Cs) 
 

• Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal de Cs amb registre d’entrada 
20866: 
... 
 
ESMENA DE MODIFICACIÓ 
 
PUNT SEGON: 
 
Instar a l’equip de govern a dur a terme un estudi d’avaluació d’aquesta mesura, en la 
qual es contemplin tots els paràmetres legals possibles en matèria de legislació 
laboral i de salut, perquè es possibiliti un marc laboral o acord que permeti a les 
dones disposar d’una sèrie de permisos retribuïts de menstruació i climateri. 
 
També aquests permisos siguin consensuats pels sindicats i controlats pel 
departament de RRHH i de PRL del centre de treball amb la possibilitat d’adaptar 
aquests permisos al teletreball o bé la compensació de les hores de no assistència a 
altres dies laborables. 
 
L’acord ha de ser efectiu en el termini de 6 mesos. 
 
 
ESMENA DE SUPRESSIÓ 
 
PUNT TERCER: 
 
Eliminar la frase “d’un mínim de 8 hores mensuals”. 

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

• Esmena núm. 2 presentada verbalment pel Grup Municipal de PODEMOS: 
... 
 
Primera esmena d’addició al primer paràgraf de l’exposició de motius: 
 
“Tot i que no hi ha dades oficials sobre homes i persones no binàries menstruants 
específicament sobre el dolor que pateixen per la menstruació aquesta és una realitat 
que existeix i que està completament estigmatitzada.” 
 
 
Segona esmena, afegir al tercer paràgraf de l’exposició de motius: 
 
“A més no reconèixer l’existència de homes i persones no binàries que tenen la regla i 
que pateixen aquest dolor menstrual que els pot invalidar laboralment, incrementa 
l’estigma i tabú generant discriminació i desigualtat.” 
 
 
Tercera esmena, al sisè paràgraf de l’exposició de motius substituir “dones” per 
“persones menstruants”. 
 
 
Quarta esmena, substituir el primer punt dels acords per: 
 
“Manifestar el compromís d’aquest consistori i dels seus organismes autònoms i 
entitats públiques empresarials municipals, en incorporar un nou permís retribuït de 
menstruació i climateri, dirigit a les persones menstruants treballadores d’aquesta 
institució, com a dret per a totes aquelles que necessitin acollir-s’hi.” 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:08:45 al 00:23:14 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79886d510179aca740de00
07?startAt=525.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs 
 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79886d510179aca740de0007?startAt=525.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79886d510179aca740de0007?startAt=525.0
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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 d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL DE PODEMOS 
 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 
Vots a favor: 
 
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. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ 
 
La moció és rebutjada per la majoria dels assistents 
 
Vots a favor: 
 
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 d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
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PUNT SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE PODEMOS I EC-MC-
ECG, PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA SALUT BUCODENTAL INTEGRAL EN 
L’ÀMBIT DE LA SANITAT PÚBLICA.- 

Moció PODEMOS i EC-MC-ECG, 
per a la implantació de la salut 
bucodental integral en l’àmbit de 
la sanitat pública. 

MOCIÓ 
... 
 
La Llei 12/2020, del 13 d’octubre de Salut bucodental publicada en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, és un pas endavant per a resoldre uns dels problemes 
que pateix la població, sobretot, els sectors més desfavorits i els treballadors/es més 
humils: la malaltia bucal. 
 
La llei, impulsada per En Comú Podem i aprovada pel Parlament de Catalunya, 
reconeix la necessitat d’ampliar els serveis que actualment presta l’Institut Català de 
Salut en els ambulatoris perquè l’atenció odontològica camini cap a un horitzó 
d’universalitat. En un àmbit sanitari que en l’actualitat està molt limitat des de la 
sanitat pública i l’atenció de la qual pertany en la seva pràctica totalitat a la sanitat 
privada, les conseqüències que té per a la població són molt elevades: havent de 
sufragar despeses excessives per al seu poder adquisitiu o directament a no poder 
accedir a ella, amb el perjudici que això suposa per a la salut bucodental de les 
persones i les famílies. 
 
Aquesta llei contempla la implantació del PADI (Programa d’Atenció Dental Infantil) 
a tota la població de 7 a 16 anys i a les persones en situació de vulnerabilitat. 
Ampliar-la successivament a la resta de la ciutadania serà molt important per a 
resoldre una de les tantes febleses del sistema sanitari públic. 
 
L’enquesta de salut oral de 2020 arriba a interessants resultats dels quals caldria 
treure conclusions: 
 
- En referència als nens/es de 5 a 6 anys, un de cada tres presenta càries i només 3 

de cada 10 dents temporals reben tractament. 
 
- En els adults les càries afecten la pràctica totalitat de la població. La incidència és 

el 22,9% en el nivell alt d’ingressos, 29,6% en el nivell mitjà i 47,3% en el nivell 
baix. 

 
- En els joves de 15 anys es nota un augment de les càries a mesura que descendeix 

el nivell social: 21,4% en el més alt i 42,1% en el nivell més baix. 
 
- En l’índex de càries en dentició temporal als 5-6 anys s’observa que està associat 

amb el nivell social i el país de naixement. A mesura que augmenta el nivell social 
disminueix la incidència de càries. 
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- L’efecte del gènere només s’observa en el grup d’adults majors amb un índex 

major de càries en dones. 
 
- Sobre la malaltia periodontal el 8% de els/as adultes/us i el 12% de les/us 

adultes/us majoris presenten bosses periodontals severes. 
 
- En adults el nombre de sextants (cadascuna de les 6 zones a explorar) sans és més 

alt en dones que en homes. Aquest índex empitjora a mesura que descendeix el 
nivell social. 

 
- Les persones migrants mostren un nombre superior de sextants malalts. 
 
Les conclusions d’aquest estudi mostra que la càries i la malaltia periodontal 
castiguen els sectors amb menys recursos i, entre ells, als aturats i a les persones 
migrants. Així mateix, cada vegada estan apareixent més estudis i treballs científics 
que relacionen la malaltia bucal amb malalties en l’aparell locomotor, cardiovascular, 
respiratori, etc. 
 
En aquest sentit, els factor socials són molts importants en la malaltia bucal perquè 
contribueixen a disminuir les defenses i eviten enfrontar amb èxit qualsevol problema 
de salut. Per això, no són només els hàbits de les persones o la falta de cura de la seva 
boca, sinó també les condicions socials determinen la malaltia bucal. Les càries, les 
infeccions, la pèrdua de peces dentàries, la pèrdua de l’oclusió, la inflamació de 
genives, són la conseqüència de la falta de recursos econòmics suficients per a 
afrontar la malaltia en les condicions actuals, de la falta d’una dieta equilibrada i, en 
general, de bones pràctiques de prevenció que haurien de ser fomentades per a evitar 
en la població els problemes bucodentals. 
 
L’acord de govern entre Unidas Podemos i PSOE inclou l’atenció bucodental en el 
Sistema Nacional de Salut, que si bé, la valoració de cost d’aquest servei s’estima 
elevat, 23.000M€ anuals, cal tenir en compte que la salut bucal és un aspecte integral 
de la salut en general i que redunda en benefici dels costos que ocasionen altres 
malalties. 
 
A conseqüència de la falta d’aquest servei en la seguretat social i, els alts costos de 
l’atenció privada, s’ha facilitat la proliferació de cadenes clíniques odontològiques 
amb una fórmula basada en la publicitat agressiva i baixos preus, sovint amb serveis 
de mala qualitat, escàndols i fraus. Donant entrada als fons voltors que especulen 
amb la salut. 
 
Per tot això, és necessari avançar cap a un sistema d’atenció odontològica que 
permeti accedir a una majoria de la població en condicions d’igualtat sense perjudici 
de la seva situació econòmica. L’Ajuntament de Barcelona, pioner en la prestació de 
serveis d’atenció a la salut bucodental, ja ha avançat en aquest sentit impulsant des 
de 2018 un servei d’atenció per a persones en situació de vulnerabilitat, un conveni 
amb les clíniques dentals associades a l’Associació Empresarial de Centres 
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d’Assistència Dental (AECAD) perquè ofereixin tarifes socials a diferents col·lectius, i 
un projecte de dentista municipal obert a la ciutadania amb preus al voltant d’un 40% 
inferiors als habituals que està en procés de licitació. 
 
Malauradament, en dates recents he conegut la sentència del jutjat contenciós 
administratiu número 7 sobre el recurs presentat pel Col·legi Oficial d’Odontòlegs i 
Estomatòlegs (COEC) que anul·la aquest projecte per maca de competències de 
l’Ajuntament en aquest camp. Tot i que l’Ajuntament de Barcelona ha recorregut la 
sentència i ha expressat la voluntat de seguir endavant mentre aquesta no sigui 
ferma, es demostra la necessitat de desenvolupar aquesta llei en l’àmbit nacional i a 
seguir treballant des dels ajuntaments per cobrir una necessitat real de la ciutadania 
com hem fet sempre, especialment, en temps de pandèmia. 
 
A Cornellà creiem que són necessàries polítiques que garanteixin la seguretat i 
l’atenció de la salut bucodental per a poder prevenir futures malalties i sobretot 
aquelles polítiques que no condicionin l’accés al servei segons el nivell adquisitiu de la 
població. Som una ciutat amb una població treballadora i per tant l’atenció 
bucodental no s’ha de presentar com un privilegi, sinó com un dret. 
 
Per tot el que exposem creiem que és important difondre i fer conèixer aquesta llei i 
proposem instar el Govern de la Generalitat, un cop s’hagi constituït, a assumir els 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- La creació de l’Oficina de Salut Bucodental que s’encarregui d’assessorar el 
desplegament i l’aplicació d’aquesta llei. 
 
Segon.- Que del pressupost de sanitat 2021 es dediqui una partida per a reglamentar 
i desplegar la llei 12/2020, del 13 d’octubre de salut bucodental. 
 
Tercer.- Que de manera gradual es vagi ampliant la cartera de serveis sanitaris 
d’atenció boc-dental dins de la xarxa d’atenció ambulatòria i que aquests serveis 
estiguin a la disposició de tota la ciutadania que necessiti o desitgi ser atès dins de la 
sanitat pública. 
 
Quart.- Que es prepari als professionals: odontòlogues/us, infermeres/us, auxiliars 
dentals, higienistes i administratives/us per a portar endavant aquesta tasca i es 
proveeixin els recursos necessaris per a poder desenvolupar el seu treball en les 
condicions necessàries per a poder fer-ho amb dignitat, eficiència i eficàcia. 
 
Cinquè.- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya així com al 
Departament de Salut i al govern de l’Estat, a Marea Blanca. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:23:15 al 00:39:50 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79886d510179aca740de00
07?startAt=1395.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 
PUNT TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CS, PER A LA 
CREACIÓ D’UNA MESA D’AVALUACIÓ LOCAL DELS PROJECTES MUNICIPALS 
FINANÇATS MITJANÇANT ELS FONS EUROPEUS I DEL PROGRAMA REACT-UE.- 

Moció Cs, per a la creació d’una 
Mesa d’avaluació local dels 
projectes municipals finançats 
mitjançant els Fons Europeus i del 
programa REACT-UE. 

MOCIÓ 
... 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Desde hace varios meses venimos expresando de la oportunidad histórica que 
significan los Fondos Europeos que se han puesto en marcha desde la Unión Europea 
con el objetivo de mitigar el impacto económico y social de la emergencia sanitaria 
ocasionada por la pandemia global del COVID-19. Una oportunidad en forma de un 
paquete de recuperación nunca visto, que sin embargo no significa un cheque en 
blanco con el que gastar sin control por parte de los diferentes niveles institucionales. 
 
Para ello, y debido a la cantidad histórica de fondos europeos que debemos recibir y 
gestionar, también desde los ayuntamientos, es más importante que nunca hacerlo 
de forma racional y desde la más estricta objetividad, sin que los intereses políticos o 
partidistas sean los criterios prioritarios. Por ello, es necesario la creación de una 
Mesa de Evaluación Local, para asegurar la eficiencia de los proyectos y que vele por 
una ejecución transparente, equilibrada y despolitizada de los recursos procedentes 
de la Unión Europea y que sean gestionados por este Ayuntamiento. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79886d510179aca740de0007?startAt=1395.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79886d510179aca740de0007?startAt=1395.0
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Los Fondos Europeos y el Programa REACT-UE, por su cuantía y conveniencia 
temporal, no deben ser objeto de politización y falta de transparencia, si queremos 
una economía sostenible justa y eficiente. El uso racional de los recursos está 
íntimamente ligado a la necesidad de evaluación, seguimiento y programación para 
el cumplimiento de los objetivos, y por ello, abogamos por la máxima objetividad, 
transparencia y participación en la selección de los proyectos de inversión por parte 
de nuestro Ayuntamiento, así como para reforzar el control de los principios de 
legalidad y eficiencia en la contratación pública, cumpliendo con todos los criterios de 
máxima difusión y publicidad a todas las empresas para asegurar la igualdad en el 
acceso a la licitación y ejecución de dichos proyectos. 
 
La agilización de los procedimientos burocráticos y administrativos vinculados a la 
gestión de estos proyectos municipales financiados con los Fondos Europeos y el 
Programa REACT-UE, no deben ser una excusa para que el gobierno municipal decida 
de forma autónoma, sin participación de la ciudad y sin rendición de cuentas el 
destino de las inversiones que serán financiadas con estos fondos, de ahí que para 
asegurar el equilibrio y para que el dinero llegue cuanto antes a las familias, los 
autónomos y las empresas deba venir acompañada de un refuerzo de los mecanismos 
de control, evaluación, selección y fiscalización de los proyectos. 
 
Con este fin, nuestra propuesta es que formen parte de la Mesa de Evaluación Local 
aquellos miembros del gobierno municipal con responsabilidades en la gestión de los 
fondos europeos, así como por los representantes de los distintos grupos municipales 
de la oposición, acompañados por representantes del Consell de Ciutat y firmantes de 
la agenda ASUECO, entre los que se encuentran profesionales destacados miembros 
de la sociedad civil y empresarial de Cornellá, con el objetivo de buscar el máximo 
consenso, una participación activa y vinculante que asegurarán la sostenibilidad en el 
tiempo de estos proyectos y planes de inversión, mejorando los sistemas de control 
para que no se vuelvan a producir dispendios e irregularidades y con el máximo 
compromiso con la negociación y la salud democrática. 
 
Esta Mesa permitirá guiar este proceso desde la pluralidad, la experiencia, la 
objetividad, la evaluación de necesidades y la selección de aquellos proyectos con 
mayor potencial socioeconómico, incorporando la colaboración privada para 
compartir experiencia, riesgos y asegurar éxitos, a través de unos criterios conocidos, 
transparentes y medibles que no dejen espació a la discrecionalidad o la utilización 
partidista de unos recursos que, a fin de cuentas, son de todos. 
 
Por todo lo anterior expuesto, el Grupo Político Municipal de Ciutadans propone al 
Pleno del Ayuntamiento de Cornellá la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
Primero.- Crear una Mesa de Evaluación Local de los proyectos municipales que serán 
gestionados por el Ayuntamiento a través de los Fondos Europeos y del programa 
REACT-UE, para que acometa los análisis con anterioridad, seguimiento en la 
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implantación y evaluación del impacto posterior, para asegurar la rentabilidad social 
y económica de los proyectos ejecutados en el municipio. 
 
Segundo.- Comprometerse con la evaluación basada en criterios objetivos, medibles y 
transparentes en la elección y ejecución de los proyectos financiados con los Fondos 
Europeos y el programa REACT-UE que se desarrollen en Cornellá, con el objetivo de 
seleccionar aquellos proyectos con mayor potencial e impacto socioeconómico. 
 
Tercero.- Comprometerse a realizar la máxima difusión y publicidad a todas las 
empresas para asegurar la igualdad en el acceso a la licitación y ejecución de dichos 
proyectos para reforzar el control de los principios de legalidad y eficiencia en la 
contratación pública. 
 
Cuarto.- Incorporar como miembros de la Mesa de Evaluación Local a aquellos 
miembros del equipo de gobierno municipal con responsabilidades en la gestión de 
los fondos europeos, así como por los representantes de los distintos grupos 
municipales de la oposición, acompañados por diferentes miembros del Consejo de la 
Ciudad y firmantes de la agenda ASUECO entre los que se encuentran profesionales 
destacados de la sociedad civil y empresarial de Cornellá, con el objetivo de buscar el 
máximo consenso. 
 
Quinto.- Trasladar estos acuerdos a todas las entidades y asociaciones de la ciudad, 
agentes sociales económicos del municipio, a los diferentes Consejos Municipales, a 
los firmantes de la Agenda ASUECO, al Gobierno de la Generalitat de Cataluña y a los 
Grupos Parlamentarios del Parlament, al Gobierno de España a los Grupos 
Parlamentarios del Congreso de los Diputados. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:39:51 al 01:04:42 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79886d510179aca740de00
07?startAt=2391.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
La moció és rebutjada per la majoria dels assistents 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79886d510179aca740de0007?startAt=2391.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79886d510179aca740de0007?startAt=2391.0
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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. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
 
 
 
PUNT QUART.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CS, PER A 
L’OBTENCIÓ DELS SEGELLS DE TURISME FAMILIAR I DE COMPROMÍS PER A 
LA SOSTENIBILITAT TURÍSTICA BIOSPHERE.- 

Moció Cs, per a l’obtenció dels 
segells de turisme familiar i de 
compromís per a la sostenibilitat 
turística Biosphere. 

MOCIÓ 
... 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) es una entidad sin ánimo de 
lucro, que representa y defiende los intereses de las familias numerosas. Está 
integrada por más de 80 asociaciones locales, provinciales y autonómicas, que 
trabajan con el objetivo común de hacer valer y defender los derechos de las familias 
numerosas. 
 
Una de las líneas en las que trabaja es en el Turismo Familiar. Para su desarrollo y 
promoción, la FEFN puso en marcha el Sello de Turismo Familiar para promocionar y 
distinguir los destinos turísticos que apuestan por el turismo familiar. El Sello de 
Turismo Familiar ha sido homologado como Club de Producto de Turismo Familiar por 
la Secretaría de Estado de Turismo (SET), a través de la firma de un convenio de 
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colaboración. El acuerdo prevé el apoyo y el asesoramiento para la consolidación del 
Club de Producto Turístico, especialmente en el desarrollo de acciones conjuntas 
dirigidas a establecer y desarrollar un plan de promoción y apoyo a la 
comercialización del producto turismo familiar en los mercados nacional e 
internacional. 
 
La obtención del Sello de Turismo Familiar para Cornellá de Llobregat supondría, una 
diferenciación del destino turístico en el mercado, una especialización de su oferta y 
por lo tanto un aumento de la competitividad respecto a otros destinos de las mismas 
características. Algunas de las ventajas de la obtención del Sello de Turismo Familiar y 
entrada en el Club de Producto Familiar son: presencia en la revista Familias 
Numerosas de la Asociación Española de Familias Numerosas, presencia en la web de 
turismo familiar de la Federación Española de Familias Numerosas, uso de marca 
“Sello de Turismo Familiar” en los soportes de comunicación de la administración, 
presencia en los eventos y acceso a los resultados del estudio de mercado anual 
acerca de las pautas de consumo turístico de las familias, presencia en la Newsletter 
de Turismo mensual y difusión en redes sociales y vincular el destino a un segmento 
como el público familiar, asumiendo un compromiso social con dos pilares 
fundamentales de la sociedad, familia y niños. 
 
Por otro lado, el sello Compromiso por la Sostenibilidad Turística Biosphere, que en el 
Baix Llobregat se gestiona a través del Consorcio de Turismo del Baix Llobregat, es un 
distintivo creado para garantizar la calidad y la sostenibilidad de los servicios 
turísticos, basado en los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 
 
El distintivo nació con la finalidad principal de implementar una gestión más 
sostenible y de calidad en todos los agentes de una destinación turística, y se dirigen 
a todas las empresas privadas y entes públicos que quieran mejorar su gestión 
interna y su impacto social y ambiental en el territorio comprometiéndose con la 
sostenibilidad. 
 
Actualmente, en la demarcación de Barcelona han obtenido el sello más de 400 
entidades, de las cuales 42 son del Baix Llobregat. Recientemente han obtenido la 
distinción en otros el Consorcio de Turismo del Baix Llobregat, el Ayuntamiento de 
Esplugues, el Ayuntamiento de Gavà y también el establecimiento hotelero situado en 
nuestra ciudad, Hotel Campanile. 
 
Este sello está impulsado por la Diputación de Barcelona y la Cámara de Comercio de 
Barcelona con el apoyo de los consorcios comarcales, reconociendo a través del 
Instituto de Turismo Responsable (ITR) a las instituciones, empresas, servicios y 
destino que muestren un compromiso por la sostenibilidad y que cumplan con los 
requisitos de su manual de buenas prácticas. 
 
Por lo anterior expuesto, el Grupo Político Municipal de Ciutadans propones al Pleno 
del Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat la adopción de los siguientes: 
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ACUERDOS 
 
Primero.- Iniciar por parte del Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat todos los 
trámites necesarios para la obtención del Sello de Turismo Familiar, incorporando a 
nuestra ciudad como destinación turística al Club de Producto Turismo Familiar. 
 
Segundo.- Iniciar por parte del Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat todos los 
trámites necesarios para la obtención del Sello Compromiso por la Sostenibilidad 
Turística Biosphere. 
 
Tercero.- Informar del contenido de esta moción y de los acuerdos adoptados al 
Consejo Municipal de Comercio y Turismo. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:04:43 al 01:15:58 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79886d510179aca740de00
07?startAt=3883.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal 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. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79886d510179aca740de0007?startAt=3883.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79886d510179aca740de0007?startAt=3883.0
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Vots en contra: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES 

Precs i preguntes. 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:15:59 al 01:31:50 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79886d510179aca740de00
07?startAt=4559.0 
 
 
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 la present pregunta: 
... 
 
En el pleno de noviembre de 2020 hicimos un prec solicitando la implicación del 
Ayuntamiento de Cornellà en el proyecto de digitalización democrática que se 
impulsa desde el instituto de Esteve Terradas. 
 
La pregunta es si se está llevando a cabo el contacto con el Instituto y si 
definitivamente el Ayuntamiento de Cornellà se implicará en este proyecto. 

... 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79886d510179aca740de0007?startAt=4559.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79886d510179aca740de0007?startAt=4559.0
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Precs i preguntes formulats pel Grup municipal de Ciutadans – Partit de la 
Ciutadania (Cs) 
 

• Per part del senyor Ismael Ciurana Sánchez, Regidor del Grup Municipal de 
Cs, s’han presentat verbalment un prec: 
... 
 
En época de nuestros padres y ya no digamos de nuestros abuelos saber idiomas era 
un hecho excepcional, pero en estos momentos y pese a que el dominio de las lenguas 
extranjeras no está suficientemente fomentado en España, es raro encontrar una web 
en la que no hable una segunda lengua como mínimo. 
 
La llegada del mundo online, nos ha obligado a ampliar nuestras fronteras y ha 
colocado a las marcas, a las entidades deportivas, a las empresas, a la administración 
en el mapa internacional y esto ha obligado a dar y ofrecer sus servicios en lenguas 
oficiales del país o autonomía e inglés como mínimo. 
 
El motivo de este ruego no es que la web del Ayuntamiento tenga múltiples idiomas y 
más sabiendo de las dificultades que actualmente está teniendo la web para 
actualizarse y ponerse a la altura de la anterior, que pese a su antigüedad i desfase 
daba mejor servicio que la actual.  
 
Lo que si solicitamos y rogamos al equipo de gobierno es que la web del Auditori de 
Cornellà, además del catalán que es la única lengua en la que está la web, lengua 
cooficial en Cataluña tenga también la lengua oficial de España de la que somos y 
seguiremos siendo parte, que tenga el español y así esté a la altura como mínimo de 
otras similares de otras ciudades de nuestro entorno, del resto de Cataluña y como no 
también de España y Europa. 

... 
 
 

• Per part del senyor Daniel Martínez Rodríguez, Portaveu del Grup Municipal 
de Cs, s’han presentat verbalment un prec i dues preguntes: 
 
Prec 
... 
 
Solicitamos al equipo de gobierno que se pueda hacer uso del importe de las 
sanciones impuestas durante este 2021 con motivo del incumplimiento de la 
Ordenanza de Circulación de Vehículos y Viandantes, a los sancionados por vehículos 
de movilidad personal para la creación de un parque fijo de seguridad vial. 

... 
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Primera Pregunta 
... 
 
Diferentes paradistas y trabajadores del Mercado San Ildefonso nos han hecho llegar 
su temor por el futuro incierto ante el fin de las concesiones el 31 de diciembre, ya 
que muchos de ellos tienen miedo de verse en la calle sin negocio o sin trabajo. 
 
Nuestra pregunta sería, ¿en qué fase se encuentra el pliego técnico? ¿Si se ha iniciado 
algún tipo de conversaciones con los paradistas? ¿Se ha comentado con ellos la 
necesidad de reforma del mercado? y ¿si se ha valorado la posibilidad de que quienes 
disponen actualmente de un negocio en el mercado puedan obtener puntos 
adicionales por este motivo? 

... 
 
Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
Vaig donar una resposta a la Junta del mercat quan em van escriure fa unes 
setmanes. Nosaltres hem parlat i continuarem parlant amb la Junta del Mercat. Està 
clar que continuem parlant que es va fer una votació per part dels concessionaris i 
van escollir una de les propostes que per part de l’Ajuntament se li havia fet. Per tant, 
saben perfectament a on estem. 
 
El compromís que jo vaig manifestar en aquesta resposta a la Junta va ser que en el 
moment que nosaltres tinguessin fet el plec de condicions, que s’ha d’ajustar a la llei 
de que parlaven vostès abans de la Llei, doncs ajustar la llei. És una concessió i és una 
subhasta i evidentment estem estudiant i analitzant jurídicament que es puguin 
incorporar altres puntuacions, però que no podran discriminar de cap forma als 
actuals concessionaris. Això ho saben perfectament, perquè els mateixos van 
contractar a un equip d’avocats que li van dir el mateix que li està dient l’Ajuntament 
des del principi.  
 
El nostre compromís és que en el moment que aquest plec de condicions estigui 
redactar pels serveis econòmics i tècnics de l’Ajuntament, es comentarà amb ells. I és 
a on estem ara. I el mercat continuarà, és a dir, estigui finalitzada o no la concessió el 
que està clar es que estarem en el procés d’una nova adjudicació i ells han escollits 
aquest camí, el camí de la subhasta. És ell que ells han decidit. I com ells ho han 
decidit doncs perfecte. 
 
Ja vaig comentar a la Junta que jo no imposaria l’altra via, que era el tema de que el 
Mercat evidentment es pugues desvincular diríem del factor servei municipal. I és on 
estem ara i ells ho saben. I estem acabant de fer tots els estudis econòmics tal i com 
ens ha indicat l’Interventor, encara que discrepem, però té raó. I com té raó nosaltres 
ens hem d’ajustar a aquelles coses que moltes vegades no serien les que voldríem. I 
aquí, després, cadascun que faci el paper que vulgui però nosaltres portarem a 
l’aprovació del Ple un prec de condicions que estigui, evidentment, sobre el suport de 
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seguretat econòmica i jurídica. És el que diu les normes i estableixen els processos que 
tots sabem perfectament que afecten a aquesta concessió i intentarem buscar que no 
predomini només la part econòmica però elements de discriminació positiva respecte 
als actuals concessionaris saben perfectament que no és possible.  

... 
 
 
Segona Pregunta 
... 
 
La Unió Esportiva de Cornellà es uno de los motores del futbol base en Cataluña, está 
considerada como la tercera mejor cantera detrás del Futbol Club Barcelona y el Real 
Club Esportiu Español. 
 
Recientemente el club ha ascendido a la nueva categoría de futbol profesional como 
es la primera real Federación Española de Futbol, que es una noticia positiva para el 
club y para la ciudad.  
 
La pregunta sería, ¿Qué apoyo o ayuda está realizando o va a realizar el equipo de 
gobierno para permitir que la Unión Esportiva Cornellà pueda cumplir con las 
obligaciones que exige esta nueva categoría y no se vea forzado a abandonar la 
ciudad? 

... 
 
Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
Jo crec que el paper, la funció que està fent el club és impecable. Ara, jo sempre he 
manifestat en públic i en privat lo mateix, jo crec que una ciutat ha de tenir cura i ha 
d’intentar la recerca de tots els recursos possibles per defensar lo que és el suport, 
l’esforç i a tota la gent que fa esport a la ciutat d’una forma competitiva però que 
també alimenta i estimula els valors de l’esport des del punt de vista de que és l’espai 
que nosaltres ajudem a crear a la ciutat perquè els nens i les nenes de la ciutat puguin 
realitzar-ho.  
 
No perdre massa temps per on té que jugar un primer equip d’un equip d’aquesta 
ciutat. Crec que aquesta és una ciutat molt humil en el sentit econòmic i el que vulgui 
perdre i jugar a enganyar doncs que jugui, però avui on puja o no puja i demà baixa i 
una ciutat no pot fer un esforç econòmic que és impensable sobretot en aquests 
moments i, que a més jo això que estic dient ja he comentat, ja he traslladat i que a 
més, evidentment, farem una reunió d’aquí a uns dies amb la directiva del Cornellà. 
 
Per què crec que no cal enganyar-se, ho saben perfectament això que estic dient. Per 
tant, reforçar coses perfecte però lo prioritari per nosaltres en la ciutat és tot el que és 
escoles esportives, és tot el que és equips que contribueixen en qualsevol disciplina 
esportiva a ampliar el lloc. 



 36 

Jo no perdre ni un minut de la meva vida per un primer equip, perquè crec que seria 
un error, crec que seria un error. Estem contents, satisfets i ajudem. Ajudem tant que 
en el pressupost d’inversió d’aquest any hi ha quasi cent mil euros i algú s’oblida i no 
ho explica, però hi ha cent mil euros. 
 
Ja sé que en euros sembla que no és res, però amb cent mil euros poden fer moltes 
coses també a la ciutat que son necessàries, això només ho fem perquè hi ha un 
primer equip, aquesta inversió. Perquè sinó no seria necessària. 
 
Aquesta és la meva resposta i ho dic aquí per a què quedi constància. Clar que estem 
contents i satisfets, però hem de mesurar molt bé quines són les nostres forces i les 
nostres prioritats. No podem enganyar, una ciutat que necessita molts recursos per 
tirar endavant la seva vida social i quedar presoners d’un bon i merescut resultat 
esportiu que a nosaltres ens porti a un carril que no és sostenible per a nosaltres. Així 
de clar.  

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

• Per part de la senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal 
d’ERC/AM, s’han presentat verbalment dos precs i dues preguntes: 
 
Primer Prec 
... 
 
Lamentablement el passat 30 d’abril amb només 19 anys d’edat va morir Xavier 
Cayuela Camilo atrapat a una màquina per manca de mesures de protecció i 
seguretat tant al seu lloc de treball al l’empresa Cidac de Cornellà. 
 
En primer lloc traslladar el nostre suport a la família i amics d’en Xavi. Per una altra 
banda com Ajuntament es va publicar una declaració institucional via acord de la 
Junta de Govern manifestant per una banda el condol a la família i per una altra 
demanar a la inspecció de treball que s’acceleri al màxim la investigació de l’accident 
per determinar el que va passar i que es determinin responsabilitats. 
 
Des del nostre grup municipal demanem justícia per aquesta negligència, homicidi i 
males praxis empresarials i preguem que l’Ajuntament es posi a disposició de la 
família per acompanyar-los tant en el seu dol i sobretot per donar totes les facilitats 
dins de les seves competències per escatimar responsabilitats en aquesta tragèdia, 
 
Alhora també preguem que en situacions com aquesta, com ja hem traslladat 
anterior a altres grups, el Consistori no trigui tant en posicionar-se i que també conti 
amb tots els grups municipals amb representació al Consistori i no tant sols amb 
l’equip de govern per realitzar aquest tipus de declaracions. 

... 
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Segon Prec 
... 
 
Avui com tots suposo gairebé sabem, fa dos anys que es van celebrar les Eleccions 
Municipals. Unes eleccions que van col·locar a Esquerra Republicana com a segona 
força i com a caps de l’oposició en aquesta ciutat. 
 
Per la nostra part ens volem reiterar en el nostre agraïment a tota la gent que ens va 
fer confiança, seguim treballant per un model de ciutat cohesionat, feminista, 
emprenedor, sostenible i republicà, i treballem per i amb la gent de la ciutat. 
 
I en aquest sentit volem fer un prec a l’equip de govern, un equip de govern que 
recordem està format pel PSC com a força més votada i amb majoria absoluta i per 
En Comú Movem Cornellà, la força que va obtenir menys representació en les 
conteses electorals de fa dos anys. 
 
Estem a meitat de legislatura, durant aquest temps marcat sobretot el darrer any pels 
efectes i conseqüències de la Pandemia, nosaltres ens hem implicat, hem donat 
suport a totes les mesures per pal·liar els efectes per fer el possible per pal·liar els 
efectes de la Covid-19. 
 
A més a més hem fet propostes per millorar la ciutat, els drets socials de la ciutadania 
però lamentablement l’equip de govern i sobretot el PSC hi ha votat contínuament en 
contra impedint la seva aprovació i aplicació. 
 
Els vots van determinar la representació del Consistori però tots els grups municipals 
representem a la ciutadania de Cornellà. Des de l’oposició i com a caps d’oposició la 
nostra voluntat és fer polítiques constructives. Les nostres propostes son per millorar 
la ciutat, els serveis, la qualitat de vida dels seus habitants i continuem estenem la ma 
per arribar a acords en benefici de la ciutadania de la ciutat. 
 
Per tant demanem que l’equip de govern, sobretot el partit Socialista, surti d’aquest 
immobilisme del que considerem que està instal·lat últimament i que tinguin en 
compte les propostes en positiu i que beneficien a la població de Cornellà. Això és tot, 
gràcies. 

... 
 
 
Primera Pregunta 
... 
 
On es publiquen el acords i resolucions del Consorci Ribera-Salines? I si no estan 
publicats, com es pot accedir a la documentació corresponen i tenir coneixement dels 
mateixos? 

... 
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Segona Pregunta 
... 
 
Ens consta que diversos restauradors han sol·licitat que s’ampliï l’horari de les 
terrasses fins les 24 hores tant pel cap de setmana passat com pel següent, aquest 
que ve, ja que actualment l’Ordenança determina que poden estar fins les 23 hores, 
això fins el 31 de maig. 
 
Tot i això, la mateixa ordenança arrel de la última modificació també va afegir que 
per motius excepcionals i degudament motivats, per Decret d’Alcaldia es podrà 
modificar de forma temporal l’horari d’activitat a la via pública. Entenen que degut a 
les restriccions de Covid i amb el nou horari que ha de permetre el Procicat poden 
estar oberts fins a les 12, preguntem si es realitzarà un Decret d’Alcaldia per facilitar 
que els restauradors aquest cap de setmana puguin ampliar l’horari de les terrasses 
fins les 24 hores. 

... 
 
 
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 divuit hores i trenta-cinc 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 26 de maig de 2021, la qual ha estat aprovada en data 30 de juny 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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