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ACTA PLE NÚM. 6/2022 

 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 27 D’ABRIL 2022 
 
 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 27 D’ABRIL DE 2022 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les disset hores i quinze minuts 
del dia 27 d’abril de dos mil vint-i-dos, es reuneixen a la sala de sessions 
d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes 
legalment establerts, els membres integrants de l’Ajuntament Ple que a 
continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, 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 
 
Regidora 
No adscrita Sra. Elisabet García Petit 
 
 
Secretària General Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor Sr. Joan R. Sagalés Guillamón 
 
 
 
Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió i es passa a despatxar els 
assumptes que figuren a l’ordre del dia següents: 
 
 

I 
 

PART RESOLUTIVA 
 
 
PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
 
PUNT PRIMER.- APROVACIÓ DE L’ACTA I VIDEO ACTA NÚM. 4/2022, 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 30 DE MARÇ D’ENGUANY. 

Aprovar acta i vídeo acta núm. 
4/2022 

L’esborrany de l’acta ha estat lliurat a tots els regidors i regidores junt amb la 
convocatòria d’aquesta sessió. 
 
 
PUNT SEGON.- APROVACIÓ DE L’ACTA I VIDEO ACTA NÚM. 5/2022, 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL SÍNDIC DEL DIA 4 
D’ABRIL D’ENGUANY. 
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Aprovar acta i vídeo acta núm. 
5/2022 

L’esborrany de l’acta ha estat lliurat a tots els regidors i regidores junt amb la 
convocatòria d’aquesta sessió. 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:00:01 al 00:00:12 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b804176bc01806efda2eb00
1d?startAt=1.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmeses a votació les dues actes, són aprovades per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 
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. 2022/1492 de data 7 d’abril 
... 
 
Com a conseqüència a la declaració de pandèmia internacional realitzada per part de 
l’Organització Mundial de la Salut el passat 11 de març de 2020 i la ràpida 
propagació d’aquesta malaltia, tant a nivell nacional com internacional, els Estats 
membres de la Unió Europea van adoptar amb celeritat mesures coordinades 
d’emergència per a protegir la salut de la ciutadania i també per a evitar el col·lapse 
de l’economia. 
 
El Consell Europeu en data de 21 de juliol de 2020, plenament conscient de la 
necessitat, en aquest moment històric, d’un esforç sense precedents i d’un 
plantejament innovador que impulsi la convergència, la resiliència i la transformació 
de la Unió Europea, va acordar l’aprovació d’un paquet de mesures de gran abast. 
D’aquest paquet de mesures destaca la creació del Fons Europeu de Recuperació Next 
Generation EU i l’aprovació del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del 
Consell, mitjançant el qual s’estableix el mecanisme de recuperació i resiliència.  

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b804176bc01806efda2eb001d?startAt=1.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b804176bc01806efda2eb001d?startAt=1.0
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En aquest context, el 7 d’octubre de 2020, es va aprovar el marc general del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya, en endavant PRTR, que traça el 
full de ruta cap a la modernització de l’economia espanyola. El PRTR és un projecte de 
país, que requereix de la implicació de tots els agents econòmics i socials, de tots els 
nivells de govern i del conjunt de recursos de l’Administració Pública. Els projectes que 
constitueixen el PRTR, faran possible la realització de reformes estructurals en els 
pròxims anys, mitjançant canvis normatius i inversions. Aquests canvis comportaran 
progressos i transformacions cap a una estructura més resilient en el model productiu 
per tal de fer efectiva la recuperació de la economia, tan afectada per la pandèmia 
causada per la COVID19. En definitiva, incidir en l’establiment d’un model productiu 
per tal de poder fer front amb major èxit a altres possibles crisis o desafiaments que 
ens pot deparar el futur, de forma inclusiva adoptant per aquesta raó una especial 
rellevància l’interès públic, social i econòmic.  
 
El PRTR va ser aprovat per part de la Comissió Europea el 16 de juny de 2021 com a 
pas previ i necessari per a realitzar-se la seva aprovació posterior per part del Consell 
de la Unió Europea. El PRTR s’articula en quatre eixos, transició ecològica; cohesió 
social i territorial; digitalització i per últim igualtat. Aquests eixos es materialitzen en 
deu polítiques palanques, que a la vegada integren una trentena de components que 
articulen de forma coherent i complementaria les diferents iniciatives tractores 
prioritàries de reforma estructural, de tipus regulatori i d’impuls de la inversió, per tal 
de contribuir a assolir els objectius generals del Pla.  
 
L’article 8 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
febrer de 2021, mitjançant el qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència, relatiu a l’execució del PRTR, determina que “La Comissió executarà el 
Mecanisme en règim de gestió directa de conformitat amb les normes pertanyents 
adoptades en virtut de l’artó directa de conformitat amb les normes pertanyents 
adoptades en virtut de l’article 322 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, 
en particular el Reglament Financer i el Reglament (UE, Euratom) 2020/2092 del 
Parlament Europeu i del Consell”. Aquest plantejament comporta el disseny 
d’instruments específics i l’adaptació dels procediments en el marc que es defineix.  
 
En compliment de la finalitat de fer efectives les iniciatives adoptades en el menor 
temps possible, les Administracions Públiques han d’adoptar múltiples mesures, entre 
les quals es troben l’adaptació dels procediments de gestió i el model de control, 
conjuntament amb la configuració i el desenvolupament d’un Sistema de Gestió que 
faciliti la tramitació eficaç de les sol·licituds de desemborsament als Serveis de la 
Comissió Europea, en conformitat amb els estàndards requerits, tant des del punt de 
vista formal com operatiu.  
 
A aquest efecte, no es pot obviar que es tracta d’un desafiament que requereix 
l’actuació coordinada de diversos òrgans de l’Administració General de l’Estat, de les 
Administracions Autonòmiques i dels Ens Locals, així com les entitats privades en la 
mesura que el Component concreti la col·laboració públic-privada per la consecució 
de determinats objectius. Es necessari ressaltar que l’operativitat del model està 
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condicionada per l’actuació dels fluxos d’informació entre les Administracions 
Públiques implicades, incloent l’àmbit de la Seguretat Social, prenent en consideració 
el marc normatiu de caràcter general i específic per la gestió del Pla.  
 
Atès que el Reial Decret 689/2020 de 21 de juliol, mitjançant el qual es desenvolupa 
l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Hisenda i es modifica el Reial Decret 
139/2020, de 28 de gener, mitjançant el qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica 
dels departaments ministerials, determina en el seu article 11 que la Secretaria 
General de Fons Europeus és l’autoritat responsable del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència davant les institucions europees. Paral·lelament, el Reial Decret llei 
36/2020, de 30 de desembre, mitjançant el qual s’aproven mesures urgents per a la 
modernització de les Administracions Públiques i per a l’execució del PRTR, disposa 
diverses adaptacions dels procediments habituals amb la finalitat de facilitar la gestió 
eficaç i eficient en l’execució del mencionat Pla. Aquestes modificacions comprenen 
també l’adaptació de la gestió pressupostària i els temes referents a la fiscalització en 
l’exercici de la funció de control.  
 
Atès que de forma addicional, d’acord amb el Reglament (UE) 2021/241, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i la configuració del PRTR, 
els procediments han de contemplar els requeriments establerts en relació amb la 
igualtat efectiva entre homes i dones, la cohesió territorial, el respecte al medi 
ambient i l’incentiu a la digitalització. En la mateixa línia, és d’alta importància fer 
menció a la lluita contra el frau, la corrupció i la identificació dels beneficiaris últims 
de les ajudes, així com els contractistes i sot-contractistes. Aquests principis no es 
contemplen amb l'abast requerit en la dinàmica de gestió tradicional, en 
conseqüència, rau la necessitat de regular la seva introducció per a l’adequada 
consideració en les actuacions portades a terme per tal d’assolir les fites i els objectius 
aprovats. En aquest sentit, a l’article 22 del Reglament abans referenciat, es concreta 
l’obligació de recavar, en un format electrònic que permeti la seva cerca i en una base 
de dades única, informació identificativa del perceptor final dels fons, així com dels 
contractistes i sot-contractistes.  
 
Vist que mitjançant l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es 
configura el sistema de gestió del PRTR, respon als principis de bona regulació de 
necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, en 
conformitat amb l’article 129 de la Llei 30/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Com a resultant d’aquest 
efecte, es posa de manifest el compliment dels principis de necessitat i eficàcia donat 
l’interès general en el que es fonamenta el contingut de la disposició. En relació amb 
el principi d’eficiència, s’ha procurat que la norma generi les menors carregues 
administratives per als ciutadans.  
 
Atès que conforme a l’exposat, l’Ordre de la ministra d’Hisenda i Funció Pública, es 
concreta en les directrius que garanteixin el compliment coordinat dels requeriments 
establerts per la normativa comunitària per a l’execució del PRTR, prenent en 
consideració el contingut funcional assignat a la Secretaria General de Fons Europeus, 
com a Autoritat Responsable, atenent la normativa prevista per el desenvolupament 
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de l’estructura bàsica d’aquest Ministeri i en concordança a l’article 20 del Reial 
Decret llei 36/2020, de 30 de desembre, amb independència de les competències 
pròpies de la Intervenció General de la Administració de l’Estat, en la seva condició 
d’Autoritat de Control, prevista en el PRTR i de conformitat amb l’article 21 del Reial 
Decret llei abans referenciat.  
 
Atès que en compliment dels requisits recollits a l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de 
setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del PRTR, l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat, en qualitat d’òrgan gestor i executor, ha d’adoptar 
múltiples mesures, entre les quals destaquen l’adaptació dels procediments de gestió 
i el model de control, juntament amb la configuració i desenvolupament d’un Sistema 
de Gestió que faciliti la tramitació eficaç de les sol·licituds de desemborsament als 
Serveis de la Comissió Europea, conforma als estàndards requerits, tant des del punt 
de vista formal com operatiu.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia – Presidència, en ús de les atribucions que li confereix 
l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,  
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Crear una comissió tècnica interdepartamental per l’Execució i Gestió dels 
Fons Europeus procedents del marc del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, per tal d’impulsar la gestió dels expedients, la coordinació en la tramitació 
i fer el seguiment dels projectes inclosos dins del finançament dels esmentats Fons 
Europeu; en els termes previstos en l’article 94 del Reglament Orgànic Municipal. 
 
Segon.- La composició de l’esmentada comissió serà la següent:  
 
 
Presidenta: Senyora Emilia Briones Matamales, Tinent d’Alcalde de Presidència.  
 
Secretària de la Comissió: Senyora Carmen Alonso Higuera. 
 
 
Vocals: 
 
- Senyor Joan Ramón Sagalés Guillamón, Interventor General.  
- Senyora Maria Jesús Olmedo Bulnés, de l’Àrea de Gestió Administrativa General. 
- Senyora Virginia Vallvé Cádiz, de l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals.  
- Senyora Emma Muñoz Serrano, de la Unitat de Projectes d’Espai Públic.  
- Senyora Maite Mateo López, de la Unitat de Contractació.  
- Senyor Òscar Toledano López, de l’Àrea d’Informàtica. 
- Senyora Rosa Ramos de la Dueña, del Departament de Comunicació i Premsa. 
 
L’esmentada comissió podrà comptar, en el moment que ho precisi, del suport d’un 
assessorament intern i extern.  
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Tercer.- Designar com a Òrgan Gestor dels projectes municipals beneficiats amb el 
finançament de fons europeus en el marc del PRTR a la Sra. Maria Jesus Olmedo 
Bulnés; la qual podrà comptar amb el suport administratiu i tècnic del personal 
adscrit a l’Àrea de Presidència i Economia i Administració. 
 
Quart.- Designar com a Responsable de Comunicació d’aquest Ajuntament de la 
gestió dels Fons Europeus procedents del marc del PRTR  a la Sra. Rosa Ramos De La 
Dueña.  
 
Cinquè.- Publicar la present resolució a l’apartat de transparència de la web 
municipal.  
 
Sisè.- Donar compte del contingut d’aquesta resolució en el proper Ple de la 
Corporació Municipal. 

... 
 
- Decret núm. 2022/1560 de data 20 d’abril 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3629/19, de 30 de setembre, posteriorment 
modificat pels Decrets d’Alcaldia núm. 763/2020, de 17 de febrer, 1637/2020, de 11 
de juny, 1465/2021, de 15 d’abril, 2380/2021 de 10 de juny, 2572/2021 de 22 de juny, 
3671/2021 de 22 de setembre, 883/2022 de 25 de febrer, i 1081/2022 de 10 de març, 
es va procedir a designar els membres que havien d’integrar, durant aquest mandat, 
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 escrit de data 24 de març d’enguany, la Secretaria delegada del 
Consell Municipal de la Dona posa en coneixement d’aquesta Secretaria General que 
l’entitat Salut Mental Baix Llobregat, ha manifestat el seu desig de participar en 
aquest Consell i ha proposat la persona que l’ha de representar. 
 
Atès que segons disposa l'article 7 del Reglament Orgànic Regulador d’aquest Consell, 
els membres del Ple 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 nou membre integrant 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 la persona que així mateix s’especifica: 
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• Salut Mental Baix Llobregat 

 
Titular: Mª Teresa Román Sánchez 

 
 
Segon.- Comunicar aquest nomenament a la persona afectada i a la Secretaria del 
Consell, així com al Departament de la 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. 
 
Tercer.- 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. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:00:13 al 00:00:52 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b804176bc01806efda2eb00
1d?startAt=13.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA 
 
 
PUNT QUART.- APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
NÚMERO 16/2021 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT 
AMB CÀRREC A ROMANENT DE TRESORERIA I BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE 
DESPESES.- 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b804176bc01806efda2eb001d?startAt=13.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b804176bc01806efda2eb001d?startAt=13.0
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Aprovar la modificació de crèdits 
número 16/2021 per crèdit 
extraordinari i suplement de 
crèdit amb càrrec a romanent de 
tresoreria i baixes per anul·lació 
de despeses. 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Política Territorial, motivada per la 
necessitat de fer front a les despeses a la tramitació de l’Addenda esmena Conveni de 
col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat per a la cessió de la gestió d’ús de 26 habitatges de titularitat pública 
2020-2023, per un import de 192.486,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Política Territorial, per tal de fer front a la 
tramitació de l’expedient d’una subvenció nominativa a la Federación de Asociaciones 
de Vecinos de Cornellà de Llobregat (FAVCO), per l’exercici 2022, per un import de 
25.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament d’Intervenció, motivada per la necessitat de 
fer front al pagament de l’aportació a la Mancomunitat de la Fontsanta, per un 
import de 3.865,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a baixes 
per anul·lació de despeses del departament de Cultura, motivada per la necessitat de 
fer front al pagament de la quota per l’exercici 2022 a Apropa Cultura, per un import 
de 500,00 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 
2022. 
 
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 
2022, i vist el dictamen favorable de l’esmentada Comissió, proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 16/2021  per crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria i baixes per 
anul·lació de despeses, segons el següent detall i resum per capítols que figura a 
continuació: 
 
MODIFICACIONS PER CREDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA  
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0118.2310B.2020001 ARRENDAMENTS A. SOCIAL/AG. HABITATGE DE CATALUNYA 98.000,00 192.486,00 0,00 290.486,00 
0117.4930A.4800000 SUBV. FEDERACIÓ ASSOC. VEINS CORNELLA LLOB. (FAVCO) 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 
0775.9430B.4630000 MANCOMUNITAT FONSANTA 86.000,00 3.865,00 0,00 89.865,00 
 
 TOTAL DESPESES  221.351,00 0,00 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 0,00 221.351,00 0,00 221.351,00 
 
 TOTAL INGRESSOS  221.351,00 0,00 
 
 
 
MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI AMB CÀRREC A BAIXES PER ANUL.LACIÓ DE DESPESES 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0661.3340D.4800000 QUOTA APROPA CULTURA 0,00 500,00 0,00 500,00 
0661.3300B.2269903 FUNCIONAMENT CULTURA 1.051,00 0,00 500,00 551,00 
 
 TOTAL DESPESES  500,00 500,00 

 
 
 
RESUM PER CAPÍTOLS 
 
ESTAT DE DESPESES 
 Altes Baixes 
 
Cap. II.- Despeses corrents en bens i serveis ..............  192.486,00 500,00 
Cap. IV.- Transferències corrents .................................  28.865,00 0,00 
 
 TOTAL ............................................................  221.351,00 500,00 
 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 Altes Baixes 
 
Cap. VIII.- Actius financers .............................................  221.351,00 0,00 
 
 TOTAL ............................................................  221.351,00 0,00 



 
 

 
 

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

 

 11 

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 00:00:53 al 00:02:43 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b804176bc01806efda2eb00
1d?startAt=53.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 
Vots a favor: 
 
Regidora no Adscrita, senyora Elisabet García Petit. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b804176bc01806efda2eb001d?startAt=53.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b804176bc01806efda2eb001d?startAt=53.0
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MOCIONS DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
PUNT CINQUÈ.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME RESUM DEL 
CONTROL INTERN DE L’EXERCICI 2021 ELABORAT PER L’INTERVENTOR 
GENERAL.- 

Donar compte al Ple de l’Informe 
resum del Control Intern de 
l’exercici 2021. 

MOCIO 
... 
 
Vist l’informe resum del control intern de l’exercici 2021 elaborat per l’interventor 
general, de data 7 d’abril de 2022, 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 2021 
elaborat per l’Interventor General, de data 7 d’abril de 2022, 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 : 3692663 
NÚM. HASH:  
8B887A309C35377BBAED432BE6063996B2170A7E821DD663B06091ABBCE3296D1B
9CDBA82883E10BCAC297422701BD73300AE04A830BF63B279DDD49E27894CE 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:02:44 al 00:08:16 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b804176bc01806efda2eb00
1d?startAt=164.0 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b804176bc01806efda2eb001d?startAt=164.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b804176bc01806efda2eb001d?startAt=164.0
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VOTACIÓ 
 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde per proposar als assistents fer 
el debat conjunt dels punts 6, 7, 8, 9 i 10 de l’Ordre del Dia, no manifestant-se 
cap oposició a la proposta. 
 
 
PUNT SISÈ.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA DESIGNACIÓ DE LA REGIDORA, 
SENYORA MARI CARMEN LÓPEZ ÁLVAREZ, COM A NOVA PORTAVEU 
TITULAR DEL GRUP MUNICIPAL PODEMOS.- 

Donar compte al Ple de la 
designació de la Regidora, 
senyora Maria Carmen López 
Álvarez, com a nova Portaveu 
titular del Grup Municipal 
PODEMOS. 

MOCIO 
... 
 
Amb motiu de la renovació d’aquesta Corporació derivada del procés d’Eleccions 
locals convocades per Reial Decret 209/2019, el passat 1 d’abril, tots els Regidors i 
Regidores d’aquest Ajuntament van procedir a presentar davant l’Alcaldia una 
declaració signada expressant el Grup Polític Municipal al que desitjaven ser adscrits, 
a efectes de la constitució i conformació dels Grups Polítics Municipals durant aquest 
mandat, i la designació dels seus portaveus, dels quals aquesta Alcaldia va donar 
compte al Ple Municipal que va tenir lloc del 2 de juliol de 2019, posteriorment 
modificat per nous acords plenaris de 18 de desembre de 2019, 27 de gener de 2021 i 
24 de març de 2021, en compliment del previst per l’article 86, paràgraf 7, del ROM. 
 
Atès que mitjançant escrit presentat el dia 21 d’abril d’enguany, amb - RE núm. 
16.409 - pel Grup Polític Municipal PODEMOS, es procedeix a designar a la senyora 
Mari Carmen López Álvarez nova Portaveu titular del Grup.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa el paràgraf 2n de 
l’article 86 del ROM, proposa al Ple l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Donar compte al Ple, a efectes informatius, de que com a conseqüència de 
l’escrit presentat per l’únic membre del Grup Polític Municipal PODEMOS, s’ha 
procedit a nomenar a la senyora Mª Carmen López Álvarez, com a Portaveu titular 
d’aquest grup. 
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Segon.- Notificar el present acord a la Regidora afectada i únic membre del Grup 
Polític Municipal PODEMOS, així com al Departament de Recursos Humans, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
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 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. 

... 
 
 
 
 
PUNT SETÈ.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I DE LES 
RETRIBUCIONS DE LA REGIDORA NO ADSCRITA, SENYORA ELISABET GARCÍA 
PETIT, I DE L’ACTUAL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL PODEMOS, SENYORA 
MARI CARMEN LÓPEZ ÁLVAREZ.- 

Aprovar la modificació del règim 
de dedicació i de les retribucions 
de la Regidora No Adscrita, 
senyora Elisabet García Petit, i de 
l’actual Portaveu del Grup 
Municipal PODEMOS, senyora 
Maria Carmen López Álvarez. 

MOCIO 
... 
 
Un cop constituït el nou Ajuntament derivat del resultat de les  Eleccions Locals 
convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril i dins de les operacions de 
configuració del nou Cartipàs Municipal, aquest Ajuntament, mitjançant acord plenari 
adoptat en sessió celebrada en data 2 de juliol següent, posteriorment modificat per 
nous acords plenaris de 18 de desembre de 2019, 27 de gener de 2021, 24 de març de 
2021 i 30 de juny de 2021, a la vegada que va determinar els regidors i regidores que 
havien de desenvolupar els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, 
també va concretar el seu règim de retribucions i d’indemnitzacions per assistència a 
sessions d’òrgans col·legiats municipals, tot això en el marc establert pel que 
disposaven els articles 75 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, en concordança amb l'article 166 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 amb els articles 32 i següents del ROM, interpretats d’acord amb la seva 
Disposició Addicional. 
 
Atès que en aquest moment resulta necessari modificar aquest règim com a 
conseqüència de determinades circumstàncies organitzatives. 
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Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa l’article 75 i 
següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 
legislació autonòmica concordant, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Modificar amb efectes del dia 1 de maig de 2022 el punt 7 de l’acord plenari 
adoptat en sessió celebrada en data 2 de juliol de 2019, posteriorment modificat per 
nous acords plenaris de 18 de desembre de 2019, 27 de gener de 2021, 24 de març de 
2021 i 30 de juny de 2021, en el sentit següent: 
 

a. La regidora no adscrita d’aquest Ajuntament, senyora Elisabeth García Petit, 
passarà a desenvolupar el seu càrrec sense un règim de dedicació específic i, en 
conseqüència, sense percepció de retribucions ni alta a la Seguretat Social, però 
amb dret a percebre les indemnitzacions per assistència a sessions d’òrgans 
col·legiats municipals prevista al punt 9 de l’acord plenari de referència, en els 
termes previstos per l’article 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local. 

 
b. La regidora i actual Portaveu del Grup municipal PODEMOS, senyora Mari 

Carmen López Álvarez, passarà a desenvolupar el seu càrrec en règim de 
dedicació parcial, amb dret a ser donada d’altra al Règim General de la 
Seguretat Social i a percebre una retribució bruta anyal de 18.819,00 € 

 
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Butlletí 
d’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que 
disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local 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.- Notificar aquest acord a les Regidores afectades pel seu coneixement i 
efectes, així com al departament de Recursos Humans, que haurà de materialitzar, 
amb els mateixos efectes, la baixa d’aquesta regidora en el règim general de la 
Seguretat Social  i en la nòmina de retribucions corresponent. 

... 
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PUNT VUITÈ.- MODIFICAR LA REPRESENTACIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT EN 
EL CONSELL DEL 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, de 27 de gener de 
2021 i de 28 d’abril 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 com a conseqüència de l’escrit presentat per l’actual Portaveu de PODEMOS, 
senyora Mari Carmen López Álvarez,  en data 21 d’abril d’enguany resulta necessari 
modificar la representació d’aquest Ajuntament en el Consell del Centre de 
Normalització Lingüística de Cornellà de Llobregat. 
 
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.- Modifica amb efectes del dia d’avui la representació d’aquest Ajuntament en 
el Consell de Centre de Normalització Lingüística de Cornellà de Llobregat, en el sentit 
de substituir a la senyora Elisabet García Petit, per la senyora Mari Carmen López 
Álvarez. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a les regidores afectades, 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. 

... 
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PUNT NOVÈ.- MODIFICAR LA REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL 
PODEMOS EN EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT.- 

Modificar la representació del 
Grup Municipal PODEMOS en el 
Consell Escolar Municipal de 
Cornellà de Llobregat. 

MOCIO 
... 
 
Vist l’escrit presentant el dia 21 d’abril d’enguany –RE núm. 16.408– per l’actual 
portaveu del Grup Municipal PODEMOS, en virtut del qual sol·licita modificar la 
persona proposada a l’inici d’aquest mandat per representar al seu Grup en el Consell 
Escolar Municipal de Cornellà de Llobregat.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa l'article 7 del 
Reglament Regulador del Consell Escolar Municipal de Cornellà de Llobregat i en ús 
de les atribucions que legalment té conferides, proposa al Ple de l'Ajuntament 
l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament efectuat a favor del senyor Daniel Cots 
Martín, com a representant del Grup Municipal PODEMOS en el Consell Escolar 
Municipal de Cornellà de Llobregat, i nomenar en el seu lloc a la senyora Ana Mª 
Cantillo Romero, com a nova representant d’aquest Grup Municipal en el referit 
Consell. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a les persones afectades pel seu coneixement i 
efectes, així com al Departament d'Educació d’aquest Ajuntament i al Consell Escolar 
Municipal. 
 
Tercer.- Difondre aquest nomenament, 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. 

... 
 
 
 
 
PUNT DESÈ- MODIFICAR LA REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL 
PODEMOS EN EL CONSELL RECTOR DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE 
RADIODIFUSIÓ.- 
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Modificar la representació del 
Grup Municipal PODEMOS en el 
Consell Rector de l’Institut 
Municipal de Radiodifusió. 

MOCIO 
... 
 
Vist l’acord plenari de data 24 de juliol de 2019, posteriorment modificat mitjançant 
nou acord plenari de 30 de setembre de 2020, en virtut del qual es nomenaven els 
representats de la Corporació en el Consell Rector de l’Institut Municipal de 
Radiodifusió de Cornellà, en compliment del que es disposa per l'article 21 del ROM 
en concordança amb l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Atès que mitjançant escrit de l’actual Portaveu del Grup Municipal PODEMOS - 
Registre d’entrada núm. 16.408, de 21 d’abril - es proposa modificar el seu 
representant en el Consell Rector de l’Institut Municipal de Radiodifusió de Cornellà. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 8 i següents dels seus 
Estatuts reguladors, els representants del Consell Rector del Institut són designats pel 
Ple a proposta de cada Grup Municipal 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, a la vista de la proposta efectuada pel Grup Municipal 
PODEMOS, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 

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

• En representació del Grup Municipal PODEMOS 
 

- Senyora Elisabet García Petit  
 
 
Segon.- Nomenar vocal del Consell Rector de l’Institut Municipal de Radiodifusió de 
Cornellà a la persona que tot seguit es relaciona: 
 

• En representació del Grup municipal PODEMOS  
 

- Senyora Maria Carmen López Álvarez 
 
 
Tercer.- Comunicar aquest nomenament a les regidores afectades i a la Direcció i al 
Secretari delegat del Consell Rector de l’Institut Municipal de Radiodifusió de 
Cornellà, als efectes escaients, i difondre el seu contingut, en compliment del Principi 
de Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
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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 aquests punts consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:08:17 al 00:09:34 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b804176bc01806efda2eb00
1d?startAt=497.0 
 
 
VOTACIÓ PUNT SISÈ 
 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
VOTACIÓ PUNT SETÈ 
 
Sotmesa a votació la moció, és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 
Vots a favor: 
 
Regidora no Adscrita, senyora Elisabet García Petit. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
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. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b804176bc01806efda2eb001d?startAt=497.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b804176bc01806efda2eb001d?startAt=497.0
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Abstenció: 
 
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. 
 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde per proposar als assistents fer 
la votació conjunta dels punts 8, 9 i 10 de l’Ordre del Dia, no manifestant-se 
cap oposició a la proposta. 
 
 

VOTACIÓ CONJUNTA PUNTS VUITÈ, NOVÈ I DESÈ 
 
Sotmeses a votació les tres mocions són aprovades pels assistents que 
constitueixen la majoria absoluta dels membres del Ple. 
 
Vots a favor: 
 
Regidora no Adscrita, senyora Elisabet García Petit. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
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II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
PUNT PRIMER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC/AM, PER LA 
REDACCIÓ D’UN PLA DIRECTOR SOSTENIBLE DEL VERD URBÀ DE CORNELLÀ 
DE LLOBREGAT.- 

Moció ERC/AM, per la redacció 
d’un Pla Director sostenible del 
verd urbà de Cornellà de 
Llobregat. 

MOCIÓ 
... 
 
Les ciutats són responsables del 78% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 
Aquest fet fa que les ciutats generin disfuncions com la contaminació atmosfèrica, 
illes de calor, pèrdua de biodiversitat i de manera molt intensa incideixen en el canvi 
climàtic. Aquestes disfuncions generen, entre d’altres, afeccions en la salut de la seva 
població. Les ciutats grises són ciutats poc saludables i també ciutats desiguals. 
 
Cornellà de Llobregat, com moltes d’altres ciutats de l’àrea metropolitana, durant el 
període de la dictadura franquista, va patir un creixement caòtic de l’urbanisme que 
no va deixar espai per la planificació d’una xarxa verda d’espais públics. Les lluites 
veïnals i la recuperació de les llibertats van permetre avançar en la nova planificació. 
Es va realitzar un important esforç per tal de millorar i augmentar els espais verds a la 
ciutat durant mandats dels successius governs democràtics. 
 
Actualment es fa necessari un canvi en les polítiques d’urbanisme per situar a les 
persones en el centre d’aquestes, i fixar objectius per tal de millorar la salut, 
proporcionar espais per gaudir i augmentar el benestar social i personal de la nostra 
societat urbana. Els últims anys, i degut a les conseqüències provocades pel canvi 
climàtic, s’està avançant més i es veu la necessitat d’integrar el verd com a 
infraestructura verda, que ajudi a regular els processos i fluxos generats per les 
ciutats per tal de fer ciutats més resilients, millorar l’habitabilitat i poder reduir la 
seva petjada ambiental. 
 
Un dels reptes més importants al que ens hem d’enfrontar com a societat i com a 
ciutat és desviar el rumb insostenible de la urbanització actual. La gestió de la 
infraestructura verda urbana ha de tenir com a objectiu aconseguir un verd de 
qualitat, sa, segur i suficient. A més de proporcionar qualitat ambiental i una millor 
adaptació al canvi climàtic, aporta beneficis ambientals i socials a les persones que hi 
viuen; apropa la natura a la ciutadania, contribueix a disminuir la contaminació, és un 
regulador tèrmic i del cicle de l’aigua, així com també fomenta les relacions socials, 
l’educació i l’estalvi econòmic. 
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Les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ens apunten que les 
ciutats han de disposar com a mínim, d’entre 10 i 15 metres quadrats d’àrea verda 
per habitant. No obstant, s’aconsella que aquesta relació pugui arribar a valors entre 
15 i 20 metres quadrats de zona verda útil. Cornellà només disposa de 10,86 
m2/habitant (2022) i just arriba als mínims recomanats per l’OMS. 
 
Una ciutat verda és la que s’organitza al voltant dels seus espais oberts i vegetals i no 
aquella que enjardina els espais marginals sense qüestionar-se l’aprofitament 
dinerari de cada metre quadrat construït. Els corredors verds urbans tenen un paper 
estratègic en la salut ambiental i social de les ciutats de cara a un futur més 
sostenible, simbolitzen una solució de continuïtat amb la naturalesa, lliure i 
permeable, de preferència d’ús per als vianants, que aporta biodiversitat i millors 
condicions d’hàbitat i redueix els costos de manteniment dels espais verds urbans. Els 
refugis, climàtics, especialment en els barris desfavorits, milloren les condicions dels 
seus habitants en cas de períodes d’altes temperatures i sequeres. 
 
Les opcions de les que disposem per millorar i augmentar l’entorn natural a la ciutat, 
també han de tenir en compte la millora d’aquests espais i de l’arbrat viari, i el seu 
increment en llocs que fins ara no es plantejaven com a tals i amb actuacions en 
l’àmbit ciutadà que contribueixin a naturalitzar la ciutat, com les cobertes i els murs 
verds, o els mateixos balcons. Tanmateix, per aconseguir un veritable sistema verd on 
la biodiversitat tingui el seu espai, en necessari crear una malla a ciutat en la que els 
petits jardins i els grans parcs estiguin connectats entre ells i també més enllà, amb 
l’entorn natural periurbà. Una infraestructura verda de qualitat fa la ciutat més 
amable, crea hàbitats atractius per a la fauna i multiplica els seus beneficis. 
 
El projecte Cornellà Natura, pot tenir una incidència positiva en la millora del verd 
urbà i l’educació ambiental, però hauria de tenir un paper més destacat en la gestió, 
ampliant les seves competències, complimentant els seus perfils tècnics i s’hauria de 
dotar de normativa local complementària que afavorís la preservació i millora dels 
espais naturals. 
 
Cornellà té alguns parcs en bon estat de manteniment, però per altra banda, l’arbrat 
viari de gran part dels carrers, es troba en un estat deficient: arbres en situació 
fitosanitària regular o dolenta, un gran nombre d’exemplars arboris morts a causa 
dels nous escocells de conglomerat de pedra i resina, o per les reposicions o noves 
plantacions d’exemplars de molt baixa qualitat. També cal remarcar les plantacions 
d’espècies catalogades com “invasores” o tòxiques per a persones i animals en alguns 
espais, alguns d’ells molt propers a zones infantils. 
 
Un Pla Director Sostenible del Verd Urbà (PDSVU) és una eina bàsica per a la seva 
planificació i gestió. Primer, realitza una diagnosi completa de l’estat actual incloent-
hi un inventari detallat dels seus elements i de l’organització del servei, i segon, a 
partir dels resultats de la diagnosi, fa propostes de millora. Un cop redactat, el pla 
esdevé una peça clau, ja que, entre d’altres temes, ajuda a definir el model de verd 
urbà del municipi, a organitzar millor el servei o a definir criteris per els diferents 
elements que es gestionen. 
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Actualment la Diputació de Barcelona ofereix, dins del seu catàleg de serveis, la 
redacció de Plans directors d’equipaments i espai públic, on s’hi inclouen els Plans 
Directors de Verd Urbà. Diverses ciutats del nostre entorn, Hospitalet de Llobregat, 
Sant Boi de Llobregat i Barcelona entre d’altres, ja en disposen. 
 
A més a més, en el context actual de canvi climàtic, en l’àmbit mediterrani les 
prediccions són d’un augment de les temperatures, la reducció de la freqüència de 
precipitació i la concentració de les pluges en menys esdeveniments però de caràcter 
més torrencial. Aquests fenòmens agreujaran els efectes de les aigües d’escorrentiu 
urbà sobre el medi, ja que si els períodes de sequera són més llargs s’acumularan més 
partícules contaminants a les àrees urbanes i, a més a més, quan es donin les 
precipitacions, els cabals punta seran molt elevats, per la combinació de la 
torrencialitat i l’elevada presència de superfícies impermeables. Per tal d’evitar la 
contaminació associada a questes aigües, en els darrers anys, s’han desenvolupat 
diferents sistemes que permeten drenar, transportar, emmagatzemar o tractar els 
escorrentius urbans. Incorporant estructures/sistemes de drenatge sostenible podem 
aconseguir, entre d’altres, prevenir i reduir inundacions, reutilitzar l’aigua, prevenir la 
contaminació, en general, mantenir el cicle de l’aigua. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’ERC/AM de l’Ajuntament de Cornella de 
Llobregat proposa al ple els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Redactar el Pla Director Sostenible del Verd Urbà que defineixi els objectius i 
les línies d’acció per avançar cap a una ciutat on natura i urbs interactuen i es 
potencien, per millorar la connectivitat ecològica amb l’entorn natural, i per comptar 
amb el sistema verd com una infraestructura ecològica que aporta serveis ambientals 
i socials a la ciutat. 
 
Segon.- Demanar a la Diputació de Barcelona, a través del catàleg de serveis del 
2023, la redacció del Pla Director Sostenible de Verd Urbà. 
 
Tercer.- Assegurar que la redacció del Pla Director Sostenible de Verd Urbà es faci 
mitjançant un procés de participació ciutadana i de treball conjunt amb les entitats 
del municipi que hi mostrin interès. 
 
Quart.- Potenciar Cornellà Natura, com una Agencia, dotant-la dels mitjans tècnics 
necessaris per poder desenvolupar el PDSVU, així com donar el suport necessari als 
serveis tècnics municipals en la planificació, direcció i seguiment de les obres 
públiques al municipi per aplicar les directrius establertes al PDSVU. 
 
Cinquè.- Desenvolupar un programa de Pla de cobertes, murs i mitgeres verdes en 
l’àmbit públic i privat, i promoure’l en aquest darrer àmbit, valorant aplicar les 
corresponents bonificacions fiscals als impostos municipals (IBI i ICIO). 
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Sisè.- Realitzar un programa d’utilització temporal de solars enjardinats com a espais 
d’ús de convivència i relació. 
 
Setè.- Impulsar la promoció i el foment de la cura per part de la ciutadania dels 
escocells de l’arbrat viari dels nostres carrers, dins d’un programa d’educació 
ambiental de jardineria sostenible a la ciutadania. 
 
Vuitè.- Estendre la implantació dels Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS) a 
les obres i instal·lacions d’àmbit públic i privat. 
 
Novè.- Presentar un calendari d’execució dels acords de la moció. 
 
Desè.- Traslladar els acords al Consell de Medi Ambient i al Consell de Ciutat. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 
 
Esmenes presentades pel Grup municipal del Partit En Comú - Movem 
Cornellà - En Comú Guanyem (EC-MC-ECG) 
 

• Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’EC-MC-ECG amb registre 
d’entrada 2022/17016: 
... 
 
Modificar el títol de la moció: Moció per a la redacció d’un Pla Director del Verd i la 
Biodiversitat a Cornellà de Llobregat. 
 
Modificar l’exposició de motius en el següent sentit: 
 
- Eliminar el 8è i 9è paràgraf de l’exposició de motius (Des de El projecte Cornellà 

Natura pot tenir (...) fins molt propers a zones infantils. 
 
- Modificar el paràgraf 10è en el següent sentit: 
 
El projecte Cornellà Natura esdevé una de les principals eines de revisió de 
l’urbanisme existent, avançant cap a espais més verds, fomentant la biodiversitat i 
dotant els barris de Cornellà d’espais més amables, saludables i més eficients en el 
consum de recursos. En aquest sentit, un Pla Director del Verd i la Biodiversitat pot 
establir sinergies amb el projecte Cornellà Natura en la gestió, planificació i 
participació ciutadana a l’hora de definir elements com nous corredors verds dins la 
ciutat, assolir el major espai verd possible i conscienciar sobre els valors naturals a 
l’àmbit urbà i els seus beneficis a l’hora de lluitar contra el canvi climàtic. 
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L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va presentar el mes de juny del 2021 el 
treball de recerca bibliogràfica Biodiversitat i Salut, que constata científicament la 
correlació entre l’augment d’espècies de flora i fauna a les nostres ciutats i una 
millora de la salut de les persones, posant en valor intervencions com les realitzades a 
Cornellà a espais com el Parc Rosa Sensat i l’Avinguda dels Alps o l’establiment de 
recursos com els grans escocells a diferents barris de la ciutat, el jardí de papallones 
al Parc del Canal de la Infanta, la instal·lació de caixes niu per a ocells i caixes refugi 
per a ratpenats o la disponibilitat de basses naturalitzades per a amfibis. 
 
La biodiversitat és un patrimoni natural global i les ciutats també han de participar en 
la protecció i el foment d’aquest patrimoni que genera grans beneficis per a la 
població però que sovint es troba amb constants pressions i amenaces. L’acció 
política decidida de les administracions públiques pot combatre la dinàmica de 
reducció de biodiversitat i promoure la conservació d’aquest element indispensable 
per a la vida humana. El Pla Director del Verd i la Biodiversitat pot coordinar l’acció 
d’aquest Ajuntament en les seves actuacions en parcs, jardins, arbres, places, horts, 
etc. per potenciar projectes com el Cornellà Natura amb la finalitat d’incrementar els 
eixos verds existents i la connectivitat d’aquests. 
 
- Eliminar el 12è paràgraf de l’exposició de motius (Des de A més a més (...) fins 

mantenir el cicle de l’aigua). 
... 

 
 

• Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal d’EC-MC-ECG amb registre 
d’entrada 2022/17016: 
... 
 
Modificar els acords de la moció resultant de la següent manera: 
 
- Modificar l’acord Primer: 
 
Primer.- Redactar el Pla Director del Verd i la Biodiversitat que defineixi els grans 
reptes i objectius d’aquest Ajuntament en relació a la promoció del verd urbà i la 
conservació de la biodiversitat. 
 
- Modificar l’acord Segon: 
 
Segon.- Demanar a la Diputació de Barcelona, a través del catàleg de serveis del 
2023, la redacció del Pla Director del Verd i la Biodiversitat i demanar la participació a 
altres administracions supramunicipals, com l’AMB, en el procés d’elaboració 
d’aquest Pla. 
 
- Eliminar els Acords Quart, Cinquè, Sisè, Setè i Vuitè. 
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- Afegir un nou acord. 
 
Tercer.- Instar la Generalitat de Catalunya a impulsar, mitjançant la nova Agència de 
la Natura de Catalunya i a través de l’Agència Catalana de l’Aigua, inversions i 
programes als espais naturals del riu Llobregat i realitzar les intervencions necessàries 
per millorar el manteniment al seu pas per Cornellà amb l’objectiu de millorar la 
conservació dels valors naturals i de biodiversitat. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:09:51 al 00:44:10 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b804176bc01806efda2eb00
1d?startAt=591.0 
 
 
VOTACIÓ CONJUNTA DE LES ESMENES NÚM. 1 I NÚM. 2 DEL GRUP 
MUNICIPAL D’EC-MC-ECG 
 
Les esmenes son rebutjades per la majoria dels assistents 
 
Vots a favor: 
 
Regidora no Adscrita, senyora Elisabet García Petit. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Vots en contra: 
 
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/index/2c90818b804176bc01806efda2eb001d?startAt=591.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b804176bc01806efda2eb001d?startAt=591.0
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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. 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ  
 
Sotmesa a votació la moció és rebutjada per la majoria dels assistents. 
 
Vots a favor: 
 
Regidora no Adscrita, senyora Elisabet García Petit. 
 
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. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
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PUNT SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC/AM, PER 
SENYALITZAR I REALITZAR UN MANTENIMENT ACURAT DELS PARCS 
INFANTILS DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.- 

Moció ERC/AM, per senyalitzar i 
realitzar un manteniment acurat 
dels parcs infantils de Cornellà de 
Llobregat. 

MOCIÓ 
... 
 
A Cornellà disposem de diversos parcs infantils, ubicats en diferents espais de tots els 
barris, per a què els nens i nenes puguin jugar i esplaiar-se al seu voltant. La majoria 
tenen la mateixa estructura, disposant d’una tanca que els envolta i que serveix de 
protecció perquè els infants tinguin acotat l’espai de joc. La tipologia de la zona de 
jocs, pot variar, i en alguns casos (pocs), estan adaptats per a infants amb 
discapacitats. 
 
Els ajuntaments han de tenir un servei propi o externalitzat que sigui el responsable 
de revisar periòdicament els parcs infantils i realitzar el manteniment preventiu i 
correctiu, com és el cas de Cornellà. 
 
La norma UNE-EN 1176 regula l’equipament de les àrees de joc i de superfícies, així 
com els requisits de seguretat i mètodes d’assaig addicionals específics. Aquesta 
norma es desenvolupa en diverses parts específiques dels parcs i s’actualitza 
independentment. La seva part primera estableix els requisits generals de seguretat i 
els mètodes d’assaig. De la segona a la sisena, supervisa els equipaments de joc en 
recintes totalment tancats, en xarxes tridimensionals, en gronxadors, tobogans, 
tirolines, carrusels i en balancins. La seva part setena és la guia per a la instal·lació, la 
inspecció, el manteniment i l’ús. 
 
Una altra de les normatives a tenir en compte i que més habitualment s’incompleixen 
és la UNE-EN 1177:2018:+AC 2019. Aquesta contempla els revestiments de les 
superfícies de les àrees de joc que absorbeixen impactes, així com la determinació de 
l’alçada de la caiguda crítica. L’espessor de la superfície d’impacte ve fixada per 
diversos paràmetres aquí definits, ja que no és el mateix una caiguda d’un menor de 
tres anys que d’un de vuit. Això és perquè els equipaments de jocs es dissenyen per 
unes edats d’ús concretes, sent l’alçada de caiguda major o menor en funció dels anys 
de l’usuari. 
 
La norma UNE 147103:2001 desenvolupa com ha de ser la planificació i gestió de les 
àrees i dels parcs de joc a l’aire lliure i especifica, a la UNE 172001:2004 IN, els 
requisits de la senyalització de les àrees de joc. 
 
La majoria de parcs infantils de Cornellà no compleixen la normativa UNE 
172001:2004 IN, ja que no estan degudament senyalitzats: no indiquen l’edat 
recomanada, ni la necessitat de vigilància per part d’un adult, ni el telèfon on cal 
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adreçar-se en cas d’emergències, ni la prohibició d’accés de gossos, ni el 
manteniment que s’hauria de realitzar. A més a més, diversos parcs no tenen un 
manteniment acurat, ja que les tanques que els envolten estan en mal estan o sense 
una subjecció correcta al terra, fet que podria provocar una lesió als infants o adults 
que en facin ús. 
 
A més a més, en zones properes als parcs infantils hi ha zones arbòries o arbustives 
que poden ser tòxiques o bé causar al·lèrgies importants a persones i animals. 
 
Per tots aquest motius, el Grup Municipal d’ER/AM de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat proposa al ple els següent: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Senyalitzar degudament tots els parcs infantils de la ciutat, d’acord amb la 
normativa vigent. 
 
Segon.- Realitzar un estudi de l’estat dels parcs infantils de la ciutat, no només en 
relació al seu manteniment, sinó a les actuacions que caldria portar a terme segons la 
normativa actual, i la seva priorització i urgència. 
 
Tercer.- Realitzar el manteniment necessari als parcs infantils de la ciutat per a què 
compleixin amb la normativa de seguretat. 
 
Quart.- Revisar les espècies arbòries i arbustives properes als parcs infantils, i 
elaborar un pla per eliminar les que siguin tòxiques o que causin al·lèrgies importants 
per a persones i animals, replantant-les per espècies no tòxiques, establint un 
calendari segons el risc i les afectacions que causen a les persones i als animals. 
 
Cinquè.- Traslladar els acords als Consells Municipals de Participació i al Consell de 
Ciutat. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:44:11 al 00:57:53 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b804176bc01806efda2eb00
1d?startAt=2651.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la moció és rebutjada per la majoria dels assistents. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b804176bc01806efda2eb001d?startAt=2651.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b804176bc01806efda2eb001d?startAt=2651.0
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Vots a favor: 
 
Regidora no Adscrita, senyora Elisabet García Petit. 
 
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. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
 
 
PUNT TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CS, PER A 
HABILITAR APARCAMENTS INTEL·LIGENTS I SEGURS PER A VMP ALS 
VOLTANTS D'INSTAL·LACIONS I EDIFICIS MUNICIPALS.- 

Moció Cs, per a habilitar 
aparcaments intel·ligents i segurs 
per a VMP als voltants 
d’instal·lacions i edificis 
municipals. 

MOCIÓ 
... 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los nuevos modos de transporte sostenible, entre los que se incluyen los Vehículos de 
Movilidad Personal (VMP), están teniendo un gran auge y aceptación entre la 
ciudadanía. Los patinetes y las bicicletas eléctricas forman parte ya de nuestro 
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paisaje urbano. Estos nuevos modos de transporte suponen también el reto de 
resolver nuevas cuestiones respecto a su aparcamiento, por ejemplo, en lo relativo a 
las inmediaciones de los centros educativos, las instalaciones y los edificios 
municipales con atención al público, mercados, entre otros. Además, esta propuesta 
nace para evitar futuras situaciones de discrepancia debido a la falta concreta de 
espacio para el aparcamiento seguro de estos vehículos. Desde éste grupo municipal 
siempre hemos apoyado la implantación de los nuevos modos de transporte, tanto en 
la construcción de los carriles bici seguros e interconectados, como en adaptar la 
legislación municipal, pero consideramos que todavía existe un cierto déficit en lo 
referente a la habilitación de zonas de aparcamiento inteligente y seguro para los 
VMP. Uno de esos lugares concretos son los centros educativos, donde el alumnado y 
el profesorado, así como padres y madres carecen de un lugar habilitado para dejar 
su vehículo sostenible o cuando un ciudadano acude a la administración o a otros 
edificios públicos. Ante la necesidad del fomento del uso y correcto aparcamiento de 
estos nuevos modos de transporte sostenibles, el Grupo Político Municipal de 
Ciutadans propone al pleno del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat adoptar el 
siguiente 
 

ACUERDO 
 
Primero.- Que desde las áreas competentes en la materia se estudie la posibilidad de 
habilitar zonas de aparcamiento inteligente y seguro de Vehículos de Movilidad 
Personal, para favorecer su uso a quienes lo utilizan, en su desplazamiento a edificios 
e instalaciones municipales. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:57:54 al 01:10:43 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b804176bc01806efda2eb00
1d?startAt=3474.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a 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. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b804176bc01806efda2eb001d?startAt=3474.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b804176bc01806efda2eb001d?startAt=3474.0
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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 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: 
 
Regidora no Adscrita, senyora Elisabet García Petit. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
 
 
 
PUNT QUART.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CS, PER A LA 
INSTAL·LACIÓ DE LAVABOS PÚBLICS GRATUÏTS I RESPECTUOSOS AMB EL 
MEDI AMBIENT.- 

Moció Cs, per a la instal·lació de 
lavabos públics gratuïts i 
respectuosos amb el medi 
ambient. 

MOCIÓ 
... 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Son muchos los Ayuntamientos que sobrepasan el límite de lo obligado y muestran 
signos de buena gestión y de fuerte signo social ofreciendo además de los servicios 
obligatorios que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local impone como servicios a prestar de forma obligatoria, otros servicios 
complementarios y con una calidad que enorgullece a sus vecinos. Cada vez un mayor 
número de personas mayores que habiendo salido de sus domicilios requieran el 
auxilio de un baño o servicio público de titularidad y gestión municipal o personas que 
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nos visitan para disfrutar de nuestra ciudad, familias que salen a pasear a nuestros 
parques o a la ladera del rio Llobregat, etc. que igualmente necesitan de esos 
servicios. Desde el Grupo Municipal de Ciutadans se plantea una estrategia para 
instaurar una red de servicios higiénicos en la vía pública gratuitos para nuestros 
mayores y personas que requieran una asistencia extra, y que a la vez sean 
funcionales. Son muchas las ciudades y que han llevado a cabo la instalación de 
urinarios autolimpiables que además se incorpora con medidas anti-vandalismo y con 
otras de seguridad. Los avances en el diseño y funcionalidad de este tipo de 
elementos públicos se superan cada día permitiendo personalizar la tipología y 
servicios complementarios que quiera ofrecerse al público. A parte de poder dar este 
servicio a los cornellanenses contribuiría esta medida a fomentar el respeto por los 
espacios públicos, así como la mejora en la convivencia y el civismo en las calles. En 
Cornellà incluso contamos con edificaciones que actualmente están en desuso que 
podrían utilizarse para ello como son, a título de ejemplo los quioscos que se les ha 
dado otro uso funcional. Un correcto funcionamiento de estos servicios impacta 
directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, por lo que gestionarlos con 
eficacia, eficiencia y calidad debe ser el imperativo de cualquier administración. Por 
todo ello, el Grupo Político Municipal de Ciutadans propone al pleno del 
Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat adoptar los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
Primero.- Solicitar al Departamento de Espacio Público del Ayuntamiento que realicen 
un estudio y los trámites pertinentes para la instalación de una red de lavabos 
públicos gratuitos sobre edificaciones ya existentes y aprovechables en zonas 
estratégicas del municipio así como las instalaciones de estos lavabos públicos en las 
principales vías públicas de Cornellá donde no se puedan utilizar dichas 
infraestructuras, con una adecuada señalización viaria de su ubicación. 
 
Segundo.- Que todos los lavabos que se construyan en estos espacios cumplan tanto 
la normativa en materia de accesibilidad para personas con movilidad reducida, anti-
vandalismo, medidas de ahorro energético, auto limpieza y de mantenimiento 
procurando velar por su buen estado, con información y elementos suficientes para la 
concienciación del buen uso de los mismos. 
 
Tercero.- En ningún caso se realizarán nuevas instalaciones que aumenten el volumen 
edificable para ubicar lavabos en el interior del Parque de Can Mercader. En el caso 
de hacerlos nuevos, se aprovecharán espacios ya existentes dentro de los edificios 
actuales. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:10:44 al 01:22:35 
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https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b804176bc01806efda2eb00
1d?startAt=4244.0 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la moció és rebutjada per la majoria dels assistents. 
 
Vots a favor: 
 
Regidora no Adscrita, senyora Elisabet García Petit. 
 
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. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
 
 
 
PUNT CINQUÈ.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE PODEMOS, PER 
RECLAMAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA EL FINANÇAMENT NECESSARI 
PER GARANTIR L’APORTACIÓ DEL FINANÇAMENT PER PART DE LES FAMÍLIES 
D’INFÀNCIA 2 SENSE AUGMENTAR L’APORTACIÓ ECONÒMICA PER PART 
DELS AJUNTAMENTS DE CATALUNYA.- 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b804176bc01806efda2eb001d?startAt=4244.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b804176bc01806efda2eb001d?startAt=4244.0
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Moció PODEMOS, per reclamar a 
la Generalitat de Catalunya el 
finançament necessari per 
garantir l’aportació del 
finançament per part de les 
famílies d’infància 2 sense 
augmentar l’aportació econòmica 
per part dels ajuntaments de 
Catalunya. 

MOCIÓ 
... 
 
El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2004 la qual, a través d’una iniciativa 
legislativa popular, creava 30.000 noves places d’Escola Bressol de titularitat pública. 
Aquesta llei tenia la intenció de fer un primer pas cap a una oferta pública ajustada a 
la demanda real i reforçava la idea que l’educació en la petita infància, entre el 
naixement i els 3 anys, era clau pel bon desenvolupament de les persones . 
 
La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LEC), en el seu article 56, reconeix les 
escoles bressol com a part de l’educació infantil amb l’objectiu de promoure el 
desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primer anys de vida, 
a l’inici del procés d’aprenentatge, i de prevenir i compensar els efectes 
discriminadors de les desigualtats d’origen social, econòmic o cultural. 
 
El Departament d’Educació va elaborar el Mapa de 0-3, tenint en compte la 
complexitat i les característiques de cada municipi, i va establir les fórmules de 
finançament per als ajuntaments per tal de facilitar la creació i el manteniment de les 
places previstes a la Llei. Això va permetre incrementar l’oferta pública de places 
educatives de 0 a 3 anys. Aprovada la llei del 2004, el 14 de febrer del 2005, es va 
signar el Primer Acord Marc entre la Generalitat de Catalunya, la FMC i l’ACM, 
referent al finançament per a la creació de noves places públiques i per al 
sosteniment de les mateixes, en els centres de titularitat de les corporacions locals, on 
s’establia una aportació de la Generalitat del 1800 €/alumne/any per al seu 
funcionament. 
 
En aquest sentit, el 19 de novembre de 2010 es va signar el segon Acord Marc entre la 
Generalitat de Catalunya, la FMC i l’ACM, referent al finançament del sosteniment de 
les places públiques de les llars d’infants de titularitat de les corporacions locals i 
s’establia una aportació de la Generalitat de 1.800€ per alumne per al curs 2010-
2021. 
 
L’acord preveia que el cost de les Escoles Bressol Municipals es finançaria a parts 
iguals entre les famílies, els ajuntaments i el Departament d’Educació. Per la qual 
cosa 1/3 del cost havia d’estar finançat per la Generalitat: 1.800€. Segons aquests 
acords la Generalitat havia de finançar amb 1.800€ el curs 2011/12. No ho va fer i va 
reduir el finançament unilateralment, passant de 1.800€ a 1.600€ fins a 1.300€, i el 
2012 es va amenaçar amb 1.000€ per acabar en els 875€. 
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A partir del curs 2012/2013 el sosteniment de les Escoles Bressol Municipals passa a 
ser una suplència espontània de les quatre Diputacions catalanes. En l’article 198, 
recull que l’educació 0-3, en tant que no és programàtic ni ve condicionat a l’obtenció 
de titulació, és de competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya. Aquesta 
obligació de sosteniment s’ha d’articular, tal i com estableix la llei, mitjançant els 
convenis que el Departament d’Educació signava amb els ens locals. Aquest fet va 
originar una despesa extraordinària per part dels Ajuntaments catalans i que va 
acabar fent que aquests ens locals iniciessin accions legals per garantir l’acompliment 
de l’esmentat acord. Després d’anys de procediments judicials, el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya va acabar dictaminant sentència 946/2017, la qual dona la raó 
als ens locals i condemnava la Generalitat de Catalunya a pagar els deutes per la 
gestió de les escoles bressol des de 2012. 
 
L’any 2019 Save the Children va publicar un informe en el qual concloïa que l’etapa 0-
3 a Catalunya era cada cop més classista, ja que només el 38,4% dels infants catalans 
de 0 a 2 anys estaven escolaritzats. I afegia que el cost, la burocràcia, la rigidesa 
organitzativa y el component cultural eren les barreres que impedien l’accés al primer 
cicle d’infantil a la petita infància d’entorns més vulnerables i advocava per la 
tarifació social. 
 
En el debat d’investidura, el President de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, 
es va comprometre a impulsar la gratuïtat de l’educació dels zero als tres anys. I en el 
Debat de Política General celebrat a finals de setembre de 2021 va anunciar la 
gratuïtat per a les famílies pel curs 2022-23 del darrers curs d’escola bressol, 
l’anomenat infantil 2. D’aquesta manera el Govern pretenia iniciar la fase de procés 
de gratuïtat de l’escola bressol. 
 
La nova proposta de cofinançament anunciada pel Departament d’Educació pel 
proper curs de les escoles bressol es pagar 3.200€ per plaça i any als Ajuntaments, 
corresponent a dos terços, declarant que amb aquest import la Generalitat cobreix 2/3 
del cost de la plaça i condicionant el seu pagament als municipis a que el preu públic 
de l’escolarització per a les famílies sigui zero, tot i que en realitat no cobreixi el cost. 
 
La política de terços que havia implementat el tripartit es cobria amb el pagament de 
la Generalitat de Catalunya, de les famílies i al món local, i el 2010, la Generalitat de 
Catalunya finançava les escoles bressol amb 1800€ per any i plaça. A 2022, el 
plantejament del Departament és finançar amb un import de 1600€ cada terç, 
denotant una disminució evident entre el 2010 i l’actualitat. Aquest import resulta 
insuficient a molts municipis per a finançar el terç de l’escolarització que estan fent 
front actualment les famílies i que suposa una rebaixa del cost reconegut fa 12 anys, 
passant de 1.800 a 1.600€. A més, molts ens locals han augmentat els serveis i han 
garantit una millor qualitat, fent que el preu per plaça d’escola bressol arribi fins als 
6.000€ en total per plaça en diferents municipis i fins a 7.400€ a la ciutat de 
Barcelona. També cal remarcar que el cost mig de les 42 escoles bressol titularitat de 
la Generalitat de Catalunya és de 7.000€. 
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La nova proposta tampoc contempla ni el finançament necessari per atendre la 
diversitat de les escoles bressol ni l’augment de la demanda que generarà la 
gratuïtat. Aquest augment de demanda provocarà la necessitat de crear noves places 
als municipis, repercutint en les despeses dels Ajuntament, i provocant que moltes 
famílies no puguin inscriure el seu fill o filla en una escola pública. És necessari parlar 
d’universalitat si s’aplica gratuïtat a les famílies. 
 
És evident la necessitat de treballar per avançar en la gratuïtat de les escoles bressol i 
de manera prioritària per a la seva universalitat partint d’un co-finançament que 
reconegui els costos reals de cada municipi i sufragi el terç corresponent a les 
despeses d’escolarització per fer més assequible el servei a les famílies, però no es pot 
traslladar la despesa econòmica que origina als ens locals. Uns Ajuntaments que han 
augmentat les seves despeses per incompliments de la Generalitat de Cataluña, any 
rere any, i que no poden fer front a aquestes despeses extraordinàries ni tampoc 
reduir la qualitat del servei, i això no es garanteix amb la proposta del Departament 
d’Educació. 
 
Per aquests motius, el grup de PODEMOS CORNELLÀ proposa al ple l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a abordar la universalització 
de l’Educació infantil, mitjançant el creixement del nombre de places públiques a on 
estableixi el nou Mapa de 0-3 anys de Catalunya, millorant el finançament de les 
places actuals i, posteriorment, avançar vers el finançament complet del terç del cost 
de la plaça corresponent a les famílies. 
 
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a actualitzar la base del càlcul 
del cost de les places de les escoles bressol partint de l’import ja reconegut fa dècades 
i d’acord amb el seu cost total i real. 
 
Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a garantir la seguretat 
jurídica necessària per garantir el finançament de les escoles bressol mitjançant la 
signatura de convenis amb cadascun dels Ajuntaments que gestionin escoles bressol 
municipals. 
 
Quart.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a aplicar la LOMLOE que 
preveu que en l’extensió del primer cicle d’educació infantil cap a una oferta pública 
suficient i assequible amb equitat i qualitat es tendirà a l’extensió de la gratuïtat, 
prioritzant l’accés dels infants en situació de risc de pobresa i exclusió social. En 
aquest sentit, incrementar el cofinançament en la creació de noves places i l’accés 
assequible per la via de la tarifació social o la bonificació tant a la resta de cursos com 
pel servei d’alimentació. 
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Cinquè.- Reconèixer el paper protagonista dels municipis en el finançament de les 
escoles bressol municipals com a servei educatiu essencial des de fa dècades i, en 
l’actual proposta de co-finançament també de la construcció i de la inversió en 
manteniment dels equipaments, així com de la formació docent, subministraments i 
serveis d’alimentació i acollida de les escoles bressol. 
 
Sisè.- Instar al Govern de la Generalitat a augmentar la despesa del Departament 
d’Educació fins arribar, com a mínim, al 6% del PIB, tal i com dictamina la LEC i mereix 
el sistema educatiu públic català. 
 
Setè.- Instar al Departament d’Educació a garantir espais de treball, de diàleg, de 
negociació i d’acord amb el món local per avançar en una societat més justa, més 
crítica i més democràtica. 
 
Vuitè.- Donar trasllat dels presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, 
als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a 
l’Associació de Municipis de Catalunya i a la Federació de Municipis de Catalunya, a 
aFFaC, a CCOO, a CGT, a UGT i a USTEC. A les direccions i AMPAS de les escoles 
bressol i a la resta de centres educatius de Cornellà de Llobregat, i a les associacions 
de veïns i veïnes de la ciutat. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:22:36 al 01:48:59 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b804176bc01806efda2eb00
1d?startAt=4956.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria simple dels membres del Ple. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b804176bc01806efda2eb001d?startAt=4956.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b804176bc01806efda2eb001d?startAt=4956.0
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Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan 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: 
 
Regidora no Adscrita, senyora Elisabet García Petit. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES 

Precs i preguntes. 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:49:00 al 01:59:53 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b804176bc01806efda2eb00
1d?startAt=6540.0 
 
 
Precs i preguntes formulats per la Regidora No Adscrita (RNA) 
 

• Per part de la senyora Elisabet García Petit, Regidora No Adscrita, s’han 
presentat verbalment un prec i una pregunta: 
 
Prec 
... 
 
Desde que se construyeron los pisos de la carretera de Esplugas/Rotonda San 
Ildefonso donde está el Mercadona, en diversas ocasiones las vecinas se han quejado 
de la visibilización de ratas en el parque infantil justo delante del Mercadona. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b804176bc01806efda2eb001d?startAt=6540.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b804176bc01806efda2eb001d?startAt=6540.0
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Esto ocurre a diario y el tamaño de los animales es considerablemente peligroso y 
más ubicándose en un parque infantil. 
 
Ruego que se tomen medidas drásticas para el control y erradicación de este 
problema a la mayor celeridad posible. 

... 
 
Pregunta  
... 
 
Con motivo del Día Mundial del Agua Cornellá celebró la séptima Fiesta del Rio. Una 
propuesta festiva y educativa para proveer los valores ambientales del rio Llobregat, 
el principal espacio natural de nuestra ciudad. 
 
El domingo 27 de marzo del actual año durante la mañana junto al rio una de las 
diversas actividades que se realizaron fue la plantada de árboles.  
 
Y la pregunta es: ¿Qué se tiene previsto para el cuidado, seguimiento y 
mantenimiento de estos árboles y que sobrevivan sin quedar solos, se entienda con 
cariño, en una bonita y muy ecológica iniciativa? 

... 
 
 

Precs i preguntes formulats pel Grup municipal de PODEMOS (PODEMOS) 
 

• Per part de la senyora María Carmen López Álvarez, Portaveu del Grup 
Municipal de PODEMOS, s’han presentat verbalment dos precs: 
 
Primer Prec 
... 
 
El espectáculo de fuegos artificiales es una de las actividades que se repite año tras 
año en nuestra fiesta mayor del Corpus. Esta acción se lleva a cabo en las 
inmediaciones de Can Mercader. 
 
Can Mercader es el pulmón verde más importante que tenemos en Cornellá y es 
responsabilidad de todas conservarlo de la mejor manera posible. Pese a que sea una 
actividad controlada y vigilada creemos que se debería evitar en la medida de lo 
posible su celebración en las inmediaciones del parque. Creemos que debería ser una 
zona protegida.  
 
Se corre un riesgo muy importante ya que esta actividad puede provocar un incendio 
de consecuencias nefastas para la flora y fauna existentes en el parque. Y a su vez, 
habitan y anidad muchas especies que sufren el estrés ocasionado por los fuegos 
artificiales y son muchos los animales que mueren o bien por la caída de nidos o por el 
propio estrés que les provoca el ruido. 
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Dado que Cornellá es amiga de los animales y estamos inmersos en el programa de 
Cornellà Natura, deberíamos actuar en consecuencia y por lo tanto consideramos 
importante y necesario que se hagan unas fiestas donde toda la ciudadanía disfrute 
pero pensando en provocar el menor impacto medioambiental. Teniendo en cuenta lo 
expuesto anteriormente y sabiendo que en nuestra ciudad convivimos con diferentes 
especies de animales y plantas que conforman un ecosistema, rogamos al Pleno que 
se estudie la posibilidad de buscar una zona alternativa donde la ciudadanía pueda 
seguir disfrutando de la celebración pero reduciendo al máximo el impacto que 
genera. 
 
En PODEMOS Cornellá estamos dispuestos a trabajar conjuntamente y colaborar en 
lo que sea necesario por una ciudad más verde y más comprometida con el medio 
ambiente que nos rodea.  

... 
 
Segon Prec 
... 
 
Desde la instalación de los nuevos contenedores, que es un tema recurrente, hemos 
ido recibiendo quejas desde los diferentes barrios de la ciudad en cuanto al sistema 
de apertura. 
 
Por un lado nos han comunicado que algunos no funcionan como en zona de 
Famadas, por poner un ejemplo, igual ya se ha solucionado. En el momento que nos 
lo comunicaron no funcionaban y han tenido que dejar las bolsas en el suelo. En otras 
ocasiones ocurre que mucha gente no entiende cómo funciona aunque parezca 
sencillo. 
 
Sobre los contenedores que no están funcionando bien entendemos que esto se está 
solventando y que puede pasar cuando se instala un nuevo sistema. Pero en cuanto a 
los problemas para saber cómo funciona, aunque sea un sistema sencillo, muchas 
personas tienen dificultades para abrirlos y o fuerzan el sistema o por el contrario por 
miedo a hacerlo mal lo dejan en el suelo. 
 
Por ello desde PODEMOS Cornellá proponemos la instalación en las zonas de 
contenedores de un panel informativo explicando la forma correcta de usarlos, así 
como una breve descripción en braille en el contenedor o en el citado panel tanto 
para informar como para distinguir en cada contenedor por parte de las personas 
invidentes. Por ejemplo, en Pontevedra hay una iniciativa que incluso tiene como un 
agujero lateral para las personas con discapacidad, es algo que ya se está 
implantando en otros sitios. 

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

• Per part del senyor Daniel Martínez Rodríguez, Portaveu del Grup Municipal 
de Cs, s’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
Solicitamos y rogamos al equipo de gobierno que nos haga llegar a los grupos 
municipales el Plan Estratégico de Comercio y Turismo. 

... 
 
 

• Per part del senyor Ismael Ciurana Sánchez, Regidor del Grup Municipal de 
Cs, s’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
La asistencia a los plenos municipales por vecinos de nuestra ciudad es mínima así 
como la visualización de los plenos en YouTube. 
 
Es por eso por lo que rogamos al equipo de gobierno que ejerciendo una muestra de 
trasparencia e información hacia los ciudadanos de Cornellà que en los boletines 
mensuales del Cornellà Informa se cree una sección en la que se mencionen las 
mociones presentadas por los diferentes grupos municipales, el voto de los mismos y 
el resultado de la proposición de la moción si ha sido aprobada o no. 

... 
 
 

• Per part del senyor Daniel Martínez Rodríguez, Portaveu del Grup Municipal 
de Cs, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
Hace tres meses que entró en funcionamiento la unidad de serenos en nuestra ciudad. 
Transcurrido este tiempo y para tener una primera valoración del servicio el grupo 
municipal de Ciutadans Cornellà pregunta: 
 
- ¿cuántos servicios de acompañamiento se han solicitado y cuántos se han 

realizado desde la puesta en marcha de la unidad de serenos? 
 
- ¿Cuántas comunicaciones o cuestiones de seguridad se han realizado a patrullas 

de guardia urbana y mossos para el auxilio o para la información de algún posible 
delito o alertar de algún conflicto? 

 
- Y ¿Cuántas notificaciones de desperfectos en el espacio público, ya sea mobiliario, 

vehículos y fachadas han sido tramitadas por la unidad de serenos? 
... 
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• Per part del senyor Pedro Millan Rodríguez, Regidor del Grup Municipal de 
Cs, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
Referente a las obras de la carretera de Sant Boi desde cuatro caminos a la avenida 
del Baix Llobregat, nos gustaría saber cuándo acabara la parte de jardín o césped ya 
que la obra está acabada desde septiembre de 2021 prácticamente. Y, si no es 
competencia del Ayuntamiento, si se puede reclamar esta finalización de obra. 

... 
 
Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
Sobre esto mismo yo también he preguntado, porque es que aquí hay varias 
dificultades ahora. Por suerte no es en nuestra zona sino en uno de los contratos que 
es en Castelldefels. Entonces aquí hay algunas historias que hay que solventar. 
 
Y también es verdad que como eso aún no se ha, digamos, hecho la recepción por 
parte de la Generalitat que es la que hace la gestión. También es cierto que hemos 
preguntado a ver cuándo se hará todo el tema de ajardinamiento tanto de la esquina 
de Rubió i Ors como el resto de parterres que tenemos. 
 
Hace unos meses les pedimos a la empresa de que limpiase el espacio central, que 
estaban creciendo las yerbas. Pero es verdad que la obra aún en ese sentido no está 
acabada y por lo tanto. 
 
También lo he preguntado hoy y en el momento que lo sepamos, compartimos 
preocupación e información sin necesidad de tener que, es la vida, yo lo entiendo 
esto. 
 
Planeamos que hagan algún informe, de acuerdo? 

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

• Per part de la senyora Estrella Corominas Molleja, Regidora del Grup 
Municipal d’ERC/AM, s’han presentat verbalment un prec i dues preguntes: 
 
Prec 
... 
 
Part de la població que ha de realitzar tràmits en algun departament de l’Ajuntament 
no té clar exactament on ha d’anar: si a l’OAC, a Urbanisme, a Serveis Socials, a Espai 
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Públic... Tant a l’OAC com en altres departaments, quan les persones demanen 
informació per a realitzar un tràmit en concret, si no es realitza en aquell 
departament on han demanat la informació, se’ls hi donen uns “paperets” amb el 
telèfon i mail de contacte del departament que gestiona aquell tràmit. Si es disposés 
d’un directori, on constessin els espais municipals i els tràmits que es realitzen a 
cadascun d’ells, i aquest estigués publicat a la web, facilitaria les gestions de la 
ciutadania i agilitzaria la tasca del personal de l’ajuntament. 
 
Preguem que es faci un directori dels espais municipals, indicant quins tràmits es 
realitzen en cadascun d’ells, el contacte i l’horari i que es pugui disposar d’aquest 
directori tant a la web municipal com en format imprès. 

... 
 
 
Primera Pregunta  
... 
 
En reiterades ocasions hem traslladat que s’hauria de millorar el servei de l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (OAC) i les condicions laborals del seu personal, fins i tot vam 
presentar una moció el novembre del 2019 en aquest sentit. Reiterem la 
professionalitat, dedicació i implicació del personal que treballa a l’OAC. 
 
Avui dia, el volum de tràmits i consultes continua sent molt elevat, sumat als continus 
problemes amb el programa informàtic. Actualment, les cites prèvies es concedeixen 
a tres setmanes vista. Aquest és un temps excessiu per a la ciutadania, que en moltes 
ocasions no pot esperar a aquest termini que se li assigna, ja que requereix realitzar 
el tràmit amb antelació. 
 
Quines actuacions es faran per reduir el temps d’assignació d’una cita prèvia i quines 
mesures es pensen emprendre contra l’empresa gestora del programa informàtic pels 
continus incompliments en el seu servei? 

... 
 
 
Segona Pregunta  
... 
 
En les últimes setmanes s’estan instal·lant els contenidors nous de recollida selectiva 
d’escombraries. Entenem que l’ús adequat d’aquests contenidors necessita un marge 
de temps d’adaptació per part dels usuaris, però, com ja vam traslladar a la CI de 
Territori i Medi Ambient, el mecanisme d’alguns dels contenidors no funciona 
correctament. Se’ns va traslladar que un equip els estava revisant tots, per traslladar 
les incidències i així posar-hi solució amb agilitat. Però als contenidors de recollida 
d’envasos i plàstic, instal·lats a posterior de detectar les mancances, a la majoria no 
els hi funciona el mecanisme d’obertura un cop polses el botó que ho ha d’accionar. 
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Abans d’instal·lar els nous contenidors es comprovarà que funcionen correctament i 
quines accions es realitzaran per corregir les incidències detectades amb la major 
celeritat possible? 

... 
 
 
Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
La resposta és fàcil, totes les que facin falta. 

... 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les dinou hores i quinze 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 eventuals absències 
temporals que s’hagin produït durant la sessió, que no hagin donat lloc a 
l’aplicació de l’article 136 del ROM, per haver-se incorporat 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 27 d’abril de 2022, la qual ha estat aprovada en data 25 de maig de 2022 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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