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ACTA PLE NÚM. 11/16 

 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 24 DE NOVEMBRE 2016 
 

 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 24 DE NOVEMBRE DE 2016 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 24 de 
novembre de dos mil setze, 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. Manuel Ceballos Morillo 
 Sra. Rocio García Pérez 
 Sr. Sergio Fernández Mesa 
 Sra. Montserrat Pérez Lancho 
 
Regidors/es Sra. Raquel Albiol i Gilabert 
 Sr. Vidal Aragonés Chicharro 
 Sr. Angel Camacho Hervás 
 Sr. Manuel Jesus Casado Ruiz 
 Sr. Ignasi Doñate i Sanglas 
 Sra. Maria de las Mercedes Fernández García 
 Sr. Arnau Funes Romero 
 Sr. Jorge García Mulet 
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 Sr. Jose David García Muñoz 
 Sr. Sergio Gómez Márquez 
 Sra. Anna Clara Martínez Fernández 
 Sr. Daniel Martínez Rodríguez 
 Sra. Aurora Mendo Sánchez 
 Sr. José Manuel Parrado Cascajosa 
 Sra. Maria Josefa Ruiz Tienda 
 Sr. Daniel Serrano Coronado 
 Sr. Enrique Vanacloy Valiente 
 
Regidora 
No adscrita Sra. Maria Carmen López Álvarez 
 
 
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 i que són els següents: 
 
 
MOCIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
PUNT PRIMER.- PRESSA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL 
SENYOR IGNASI DOÑATE I SANGLAS. 

Presa de possessió càrrec 
del regidor senyor Ignasi 
Doñate i Sanglas. 

MOCIÓ 
... 
 
Vista la credencial expedida per la Junta Local de Zona de Hospitalet de Llobregat, a 
favor del senyor Ignasi Doñate i Sanglas, inclòs a la llista del Grup Municipal Esquerra 
Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM), en les Eleccions Locals que 
varen tenir lloc el dia 26 de juny de 2015. 
 
Atès que en la sessió plenària que va tenir lloc el dia 27 d’octubre últim, es va adoptar 
l’acord de prendre coneixement de la renúncia voluntària a la seva condició de 
Regidor d’aquest Ajuntament, efectuada pel senyor Francesc Sànchez i García, i es va 
declarar vacant el seu escó de Regidor Municipal. 
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Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa l’article 108.6 de la 
Llei Orgànica del Règim Electoral General, en la seva redacció actual, proposa al Ple 
l’adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar possessió del càrrec de Regidor d’aquest Ajuntament, al senyor Ignasi 
Doñate i Sanglas, a la vista de la credencial expedida per la Junta Electoral de Zona de 
l’Hospitalet de Llobregat, prèvia prestació, per part de l’interessat, del jurament o 
promesa d’aquest, en conformitat amb la fórmula establerta per l’article 1 del Reial 
Decret 707/1979, de 5 d’abril. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Subdelegació del Govern a Barcelona, al 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya, i a la Junta Electoral de Zona. 
 
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. 

... 
 
A continuació la senyora Secretària General dona lectura a la fórmula legal 
següent: 
 
 

"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment 
les obligacions del càrrec de Regidor o Regidora de l'Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?." 

 
 
I procedeix, acte seguit, a anomenar al senyor Ignasi Doñate i Sanglas, el qual 
emet el seu jurament o promesa de respecte a la Constitució i a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, de la manera següent: 
 
 
Sr. Ignasi Doñate i Sanglas “Ho prometo per imperatiu legal, en 

favor dels més discapacitats i els més 
desfavorits i en favor de l’exercici del 
dret d’autodeterminació del nostre 
poble”. 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:01:56 al 00:02:40 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5801185301584
8689dfd001d?startAt=116.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 
PUNT SEGON.- ASSUMPTES PENDENTS DEL PLE ORDINARI DE 27 D’OCTUBRE 
DE 2016. 

Assumptes   pendents    del 
Ple ordinari de 27 d’octubre 

de 2016. 

 
2.1. (QUARTA).- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE C’S, PER A 
SOL·LICITAR UN DEBAT GENERAL ANUAL DE L’ESTAT DE LA CIUTAT DE 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT. 

Moció  de C’s, sol·licitant 
un debat general anual de 

l’estat de la ciutat. 

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que el Ple de l'Ajuntament de Cornellà és la manifestació d'aquesta diversitat de 
la seva població, una població que és part d'un país que ha reclamat de manera 
incontestable i per una àmplia majoria social i política un canvi en la forma de fer 
política i –en conseqüència- en la forma de fer ciutat. 
 
Atès que el Grup Municipal de Ciutadans-Cornellà valora que en un municipi amb una 
organització administrativa complexa com la de Cornellà, els Grups Municipals de 
l'oposició han de ser dotats d'una eina de control complementària que pugui fer 
visible a la ciutadania la situació real en què es troba el grau d'execució de les 
diferents resolucions o decisions que els afecten directa o indirectament. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b58011853015848689dfd001d?startAt=116.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b58011853015848689dfd001d?startAt=116.0
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Atès la importància de disposar d'una visió global anual el més exacta possible de 
l'acció de govern per poder proposar i avaluar les mesures i projectes que ens 
permetin avançar en la consecució d'una ciutat millor, per sobre de les legítimes 
diferències que puguem tenir els partits polítics amb representació en aquest 
Consistori, contrastant les diferents visions sobre la realitat del municipi, per afrontar 
millor les necessitats reals de Cornellà. 
 
Atès que el Debat General de l'Estat de la Ciutat, en el marc d'un Ple extraordinari, 
s'erigeix com un instrument tant del Govern Municipal, que podrà donar compte de la 
seva gestió anual i les propostes programàtiques complertes, com dels Grups 
Municipals i regidors no adscrits de l'oposició, que podran traslladar a l'Equip de 
Govern i als cornellanenses les mancances observades en el funcionament del Govern 
Municipal i en els serveis que s'han de prestar a la ciutadania. 
 
Atès que molts ajuntaments del nostre país ja han incorporat aquesta obligació de 
convocar anualment un Ple Extraordinari monogràfic en el seu ordenament, com a 
expressió de la necessitat d'una major transparència, respecte a la ciutadania i al 
paper de control que correspon als grups de l'oposició. 
 
Atès que la transparència, en el seu vessant de control i fiscalització de l'acció de 
govern i la gestió municipal que es pretén amb aquesta moció, estaria emparada en 
el reconeixement que en relació a les potestats d'autoorganització dels municipis 
estableixen: 
 

L'article 87.1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya: “Els municipis disposen de 
plena capacitat d'autoorganització dins del marc de les disposicions generals 
establertes per llei en matèria d'organització i funcionament municipal”. 
 
L'article 8.1.a) 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: “Com a 
administracions públiques, corresponen als ens locals territorials de Catalunya, 
en l'àmbit de les seves competències i en els termes establerts per la legislació 
de règim local, les potestats següents: 
 
a) La reglamentària i la d'autoorganització”. 

 
Atès que la importància i entitat d'aquesta reforma mereix ser recollida i divulgada 
mitjançant una moció pròpia, amb independència que la seva articulació definitiva es 
realitzi en el marc de la reforma del Reglament Orgànic Municipal (ROM). 
 
A tenor de l'exposat pel Grup Municipal de Ciutadans-Cornellà, es proposa al Ple 
l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar a l'òrgan competent perquè la comissió d'estudi encarregada de 
redactar el text de l'avantprojecte de modificació del Reglament Orgànic (ROM) 
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inclogui el contingut de la present moció en la seva versió definitiva. L'òrgan 
competent elevarà per a la seva aprovació inicial, la proposta de l'avantprojecte en el 
termini establert per a la modificació del ROM. 
 
Segon.- Acordar establir la celebració, una vegada a l'any, dins del primer trimestre 
natural, una sessió extraordinària del Ple destinada a debatre l'estat de la Ciutat. 
Aquest debat serà monogràfic, ho convocarà l'Alcaldia-Presidència i no es realitzarà 
en el mateix any en què se celebrin Eleccions Municipals. 
 
Tercer.- Incloure en la modificació del reglament com a mínim, la següent ordenació 
del debat: s'iniciarà amb la intervenció de l'Alcaldia-Presidència; després d'un recés, 
intervindran, de major a menor representativitat, els Portaveus dels diferents Grups 
Municipals i els regidors no adscrits, amb un màxim de temps per Grup a determinar. 
El Grup o Grups Municipal/és que donin suport al Govern Municipal intervindran en 
últim lloc. Conclosa la intervenció dels Portaveus i els regidors no adscrits, l'Alcaldia-
Presidència, si ho estima oportú, replicarà sense límit de temps. A continuació s'obrirà 
un torn de rèplica de cada Grup Municipal, de temps inferior a l'exposició inicial, 
conclòs el qual, si l'Alcaldia-Presidència ho estima convenient, utilitzarà el torn de 
dúplica sense limitació de temps, tancant amb aquesta intervenció el debat. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

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

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 37513: 
... 
 
Esmena de modificació als acords: 
 
Tercer.- Incloure a la modificació del reglament com a mínim, el següent ordre del 
debat: s’iniciarà amb la intervenció de l’Alcaldia-Presidència; després d’un recés, 
intervindran, de major a menor representativitat, els Portaveus dels diferents Grups 
Municipals a l’oposició i els regidors no adscrits, amb un màxim de temps per 
determinar. El Grup o Grups municipals que donin suport al Govern Municipal 
intervindran en últim lloc. Conclosa la intervenció dels Portaveus i regidors no 
adscrits, l’Alcaldia-Presidència, si s’escau, replicarà amb un límit de temps. A 
continuació s’obrirà un torn de rèplica de cada Grup Municipal a l’oposició, de temps 
inferior a l’exposició inicial; un cop conclogui, si l’Alcaldia-Presidència ho estima 
oportú, utilitzarà el torn de dúplica amb limitació de temps, tancant el debat amb 
aquesta intervenció. 
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Esmena d’addició als acords: 
 
Quart.- Aquest Ple es realitzarà sense que cap dels regidors de l’Ajuntament de 
Cornellà rebin cap prestació econòmica per assistir-hi. 
 
Cinquè.- El Ple es celebrarà en una localització diferent a la sala de plens, per exemple 
a l’Auditori. 

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

 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal del PSC-CP amb registre 
d’entrada 37691 que, una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com 
segueix: 
... 
 
Incorporar al final de l’exposició de motius, el següent paràgraf: 
 
Actualment hi ha activa una comissió d’estudi de revisió i modificació del Reglament 
Orgànic Municipal, així que seria convenient debatre les qüestions plantejades dintre 
d’aquesta per avaluar la idoneïtat de la seva incorporació. 
 
 
Modificar els acords en un únic acord, en el següent sentit: 
 
Únic.- Incorporar com a punt a debatre en la comissió d’estudi per a la revisió i 
modificació del Reglament Orgànic Municipal, la possibilitat de celebrar anualment 
un ple extraordinari per a debatre sobre l’estat de la ciutat. 

... 
 
 
Esmenes presentades pel Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-
Esquerra Unida i Alternativa-L’Esquerra Plural-Entesa (ICV-EUiA-EP-E) 
 

 Esmena núm. 3 presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E amb registre 
d’entrada 37733: 
... 
 
1. Eliminar “el grup municipal de Ciutadans-Cornellà” del segon paràgraf de 

l’exposició de motius. 
 
2. Substituir a l’exposició de motius del quart i cinquè paràgrafs pels següents 

paràgrafs. 
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“Per tal d’aconseguir una visió de l’estat global i de l’impacte de les accions dels 
governs en la vida dels ciutadans i les ciutadanes, es fa imprescindible comptar amb 
l’opinió de la ciutadania en general i de la ciutadania organitzada en entitats i 
moviments socials en particular, que també són un termòmetre de la situació de 
Cornellà i la seva gent. En aquest sentit cal que els Consells Sectorials de Participació i 
el propi Consell de Ciutat desenvolupin les seves atribucions entre les quals estan 
l’elaboració d’informes sectorials o globals i el foment del dret a la participació de 
tots els ciutadans i ciutadanes (Art 103 i 110 de l’actual ROM). Cal alhora que 
Cornellà reforci els espais de participació ciutadana per tal que esdevinguin veritables 
espais de governança municipal i que siguin espais de debat i rendició de comptes 
tant del govern com de la resta de grups municipals. 
 
És doncs aquest un bon marc des del qual podria ser factible la dinamització d’un 
debat sobre l’estat de la ciutat; dels seus punts forts i febles, de les seves oportunitats 
i amenaces, de la situació de la seva població i del seu medi i entorn. Una experiència 
de debat que s’ha fet en d’altres municipis, però que tot hi que ha de comptar amb la 
participació dels grups municipals, no pot quedar estrictament reduïda a la celebració 
d’un ple extraordinari municipal si el que es busca és guanyar en major transparència, 
respecte a la ciutadania i en major rendició de comptes de les persones electes com la 
societat d’avui ens demanda.” 
 
 
3. substituir els Acords segon i tercer pels següents acords: 
 
Segon.- Encomanar al Consell de Ciutat l’elaboració d’un informe anual sobre l’estat 
de la ciutat, per l’elaboració del qual comptarà amb el suport tècnic necessari, amb 
les aportacions de la ciutadania i amb la realització dels corresponents debats 
sectorials en els Consells de Participació i en el marc del propi Consell de Ciutat. 
 
Tercer.- Incloure en l’ordre del dia del següent Ple Municipal la dació en compte de 
l’informe elaborat pel Consell de Ciutat. 
 
Quart.- Traslladar els presents acords a les entitats de Cornellà. 

... 
 
 
Esmenes presentades pel Grup municipal de Cornellà en Comú – Crida per 
Cornellà (CEC-CPC) 
 

 Esmena núm. 4 presentada pel Grup Municipal de CEC-CPC amb registre 
d’entrada 37758: 
... 
 
Addició al segon paràgraf en el sentit següent: 
 
<<*...+ els Grups Municipals de l’oposició i la població en el seu conjunt>> 
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Substituir, al quart paràgraf, l’expressió <<un ple extraordinari>> per: 
 
<<una o diverses audiències públiques>> 
 
 
Addició al final del quart paràgraf en el sentit següent: 
 
<<De la mateixa manera, el conjunt de la població podrà fiscalitzar directament 
l’actuació de l’equip de govern.>> 
 
 
Substituir, al cinquè paràgraf, l’expressió <<un ple extraordinari monogràfic>> per: 
 
<<un debat general de l’estat de la ciutat>> 
 
 
Modificar el segon acord en el sentit següent: 
 
<<Acordar establir la celebració, un cop l’any, d’un debat general sobre l’estat de la 
ciutat. Aquest debat consistirà en una audiència pública (o diverses amb caràcter 
sectorial, que poden coincidir amb les temàtiques de les comissions informatives).>> 
 
 
Modificar el tercer acord en el sentit següent: 
 
<<Cada audiència pública convocada en el marc del debat general sobre l’estat de la 
ciutat s’ordenarà de la següent manera: s’iniciarà amb la intervenció de l’Alcalde, que 
presentarà el Programa d’Actuació; tot seguit intervindrà un membre de cada grup 
municipal, de major a menor representativitat, i els regidors no adscrits. A 
continuació, l’Alcalde podrà replicar i s’obrirà un nou torn d’intervencions dels grups 
municipals i dels regidors no adscrits. Cada grup municipal, així com l’Alcalde, tindran 
una limitació total de temps. Finalment, hi haurà un torn de precs i preguntes per tal 
que les entitats i la ciutadania també hi puguin participar. L’Alcalde, o els membres 
de l’equip de govern responsables de cada àrea, respondran en la mateixa audiència 
les preguntes formulades.>> 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:02:41 al 00:22:35 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5801185301584
8689dfd001d?startAt=161.0 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b58011853015848689dfd001d?startAt=161.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b58011853015848689dfd001d?startAt=161.0
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VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Vots en contra: 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP 

 
L’esmena és aprovada pels assistents que constitueixen la majoria absoluta 
dels membres del Ple. 
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Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

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

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Vots en contra: 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 3 DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA-EP-E 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
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Vots en contra: 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 4 DEL GRUP MUNICIPAL DE CEC-CPC 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots en contra: 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 
 
MOCIÓ RESULTANT 

... 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que el Ple de l'Ajuntament de Cornellà és la manifestació d'aquesta diversitat de 
la seva població, una població que és part d'un país que ha reclamat de manera 
incontestable i per una àmplia majoria social i política un canvi en la forma de fer 
política i –en conseqüència- en la forma de fer ciutat. 
 
Atès que el Grup Municipal de Ciutadans-Cornellà valora que en un municipi amb una 
organització administrativa complexa com la de Cornellà, els Grups Municipals de 
l'oposició han de ser dotats d'una eina de control complementària que pugui fer 
visible a la ciutadania la situació real en què es troba el grau d'execució de les 
diferents resolucions o decisions que els afecten directa o indirectament. 
 
Atès la importància de disposar d'una visió global anual el més exacta possible de 
l'acció de govern per poder proposar i avaluar les mesures i projectes que ens 
permetin avançar en la consecució d'una ciutat millor, per sobre de les legítimes 
diferències que puguem tenir els partits polítics amb representació en aquest 
Consistori, contrastant les diferents visions sobre la realitat del municipi, per afrontar 
millor les necessitats reals de Cornellà. 
 
Atès que el Debat General de l'Estat de la Ciutat, en el marc d'un Ple extraordinari, 
s'erigeix com un instrument tant del Govern Municipal, que podrà donar compte de la 
seva gestió anual i les propostes programàtiques complertes, com dels Grups 
Municipals i regidors no adscrits de l'oposició, que podran traslladar a l'Equip de 
Govern i als cornellanenses les mancances observades en el funcionament del Govern 
Municipal i en els serveis que s'han de prestar a la ciutadania. 
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Atès que molts ajuntaments del nostre país ja han incorporat aquesta obligació de 
convocar anualment un Ple Extraordinari monogràfic en el seu ordenament, com a 
expressió de la necessitat d'una major transparència, respecte a la ciutadania i al 
paper de control que correspon als grups de l'oposició. 
 
Atès que la transparència, en el seu vessant de control i fiscalització de l'acció de 
govern i la gestió municipal que es pretén amb aquesta moció, estaria emparada en 
el reconeixement que en relació a les potestats d'autoorganització dels municipis 
estableixen: 
 

L'article 87.1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya: “Els municipis disposen de 
plena capacitat d'autoorganització dins del marc de les disposicions generals 
establertes per llei en matèria d'organització i funcionament municipal”. 
 
L'article 8.1.a) 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: “Com a 
administracions públiques, corresponen als ens locals territorials de Catalunya, 
en l'àmbit de les seves competències i en els termes establerts per la legislació 
de règim local, les potestats següents: 
 
a) La reglamentària i la d'autoorganització”. 

 
Atès que la importància i entitat d'aquesta reforma mereix ser recollida i divulgada 
mitjançant una moció pròpia, amb independència que la seva articulació definitiva es 
realitzi en el marc de la reforma del Reglament Orgànic Municipal (ROM). 
 
Actualment hi ha activa una comissió d’estudi de revisió i modificació del Reglament 
Orgànic Municipal, així que seria convenient debatre les qüestions plantejades dintre 
d’aquesta per avaluar la idoneïtat de la seva incorporació. 
 
A tenor de l'exposat pel Grup Municipal de Ciutadans-Cornellà, es proposa al Ple 
l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Únic.- Incorporar com a punt a debatre en la comissió d’estudi per a la revisió i 
modificació del Reglament Orgànic Municipal, la possibilitat de celebrar anualment 
un ple extraordinari per a debatre sobre l’estat de la ciutat. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
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Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

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

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Vots en contra: 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Abstenció: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 
 
 
 
2.2. (CINQUENA).- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC-AM, A 
FAVOR DEL COMERÇ LOCAL. 

Moció d’ERC-AM, a favor 
del comerç local. 

MOCIÓ 
... 
 
La xarxa comercial de Cornellà es va anar estructurant en tres eixos durant el segle 
XX, tots tres al voltant dels mercats del Centre, Marsans i Sant Ildefons. Els mercats 
sumen més de 200 parades i ofereixen un servei molt ben valorat per la ciutadania. 
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El mercat del Centre, inaugurat a finals del segle XIX, és el cor de l’eix comercial 
articulat al voltant del carrer Rubió i Ors i la Rambla. L’edifici actual és de 1974 i 
hostatja actualment unes quaranta parades. 
 
Al voltant del mercat Marsans també s’articula el comerç de proximitat del barri, la 
Gavarra. Fundat el 1960, actualment també té una quarantena de parades. La zona 
d’influència s’estén des de la Miranda fins a la plaça de Catalunya. 
 
El mercat de Sant Ildefons es va fundar el 1971, té unes cent vint parades. Dóna servei 
al barri més poblat de Cornellà i vertebra una zona amb gran concentració de 
comerços que s’estén al llarg del carrer del Doctor Arús i les avingudes de la República 
Argentina i de Sant Ildefons. 
 
Aquests tres eixos comercials es van anar desenvolupant de manera natural a mesura 
que els barris creixien en el temps, donaven vida als carrers i cohesionaven Cornellà. 
La bona vida del comerç de proximitat va començar a trontollar de debò amb l’eclosió 
dels grans centres comercials, primer a l’entorn de la comarca i Barcelona, i ben aviat 
també a Cornellà. 
 
El primer va ser el Llobregat Centre Comercial, conegut com a Eroski, inaugurat el 
desembre de 1994, amb 35.000 m2 de superfície, 110 locals i 1.600 places 
d’aparcament. Aquest espai va suposar un cop molt dur per al petit i mitjà comerç del 
Centre, que va començar una lenta decadència. El Llobregat Centre Comercial va 
estar en perill de desaparició durant la crisi econòmica d’aquests anys i després de la 
inauguració de l’Splau el 2010. Actualment ha recuperat les sales de cinema i té més 
del 70% d’ocupació dels locals, un reviscolament que prové del fet de la reconversió 
en “outlet” el 2013. 
 
El juny de 1999 es va obrir el Corte Inglés i l’Hipercor al barri Almeda, amb una 
inversió de 96.000 euros, 45.000 m2 de superfície i aparcament per a 2.450 cotxes. 
Aquest espai va contribuir a polaritzar l’oferta comercial de Cornellà i quedava al 
marge dels tres grans eixos naturals del Centre, Gavarra i Sant Ildefons. 
 
Aquesta tendència es va consolidar amb l’obertura de l’Splau el maig del 2010. En 
plena crisi econòmica s’inaugurava un espai de 54.000 m2 amb aparcament per a 
2.800 vehicles a cavall entre el terme municipal del Prat i el de Cornellà. Aquest centre 
comercial també es va construir d’esquena al comerç de proximitat de la ciutat i en 
queda deslligat, desaprofitant les oportunitats que un pol d’atracció com aquest 
podria generar per als nostres botiguers. 
 
Al 2003 es creava Cornellà Compra a Casa, una associació que aplega part del petit i 
mitjà comerç (uns 300 comerços) i els mercats municipals. L’associació promou la 
dinamització del comerç local amb diverses campanyes i té una targeta de fidelització 
amb descomptes diversos en les botigues adherides. 
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Paral·lelament, s’han anat implantant a la ciutat grans cadenes de supermercats, 
com els del Mercadona, Caprabo i Lidl. Alhora cada cop hi ha més presència de basars 
xinesos. 
 
Els tres eixos de comerç de proximitat (Centre, Gavarra i Sant Ildefons) cobrien la 
major part de les compres quotidianes de més del 70% de la població de Cornellà, 
segons es desprèn de l’ “Estudi d’impacte sobre el comerç de Cornellà” del 2005. 
Segons aquest estudi, a Cornellà hi havia al voltant de 1.300 establiments aquell any; 
d’aquests establiments, els més nombrosos eren els dedicats a l’alimentació, a la llar i 
els de productes a la persona. Aquell estudi assenyalava les principals deficiències del 
comerç “urbà” de proximitat: poca interconnexió entre els tres eixos comercials, 
urbanisme poc atractiu, façanes comercials discontínues, dèficits greus en alguns 
sectors (sobretot el de cultura i lleure) i l’amenaça del nou centre comercial, l’Splau. 
L’estudi preveia que sense una política comercial institucional decidida, el comerç 
“urbà” de proximitat perdria almenys 13 milions d’euros en benefici de l’Splau, i 
recomanava amb urgència l’elaboració d’un pla estratègic comercial. El que no podia 
preveure era els efectes de la crisi econòmica, que ha etzibat un altre cop dur al 
comerç local. El resultat de tot plegat ha estat la desertització de carrers com el de 
Rubió i Ors i la Rambla, amb l’exemple recent de la centenària botiga Balasch, la més 
antiga de Cornellà, tancada el juny d’enguany. 
 
El comerç local de Cornellà de Llobregat fa anys que pateix la pressió de les grans 
superfícies comercials, mentre que alhora la política de suport institucional de 
l’Ajuntament ha estat feble i discontínua en el temps. Actualment, les actuacions de 
l’Ajuntament en matèria de comerç es basen en les campanyes de Rebaixes, Sant 
Jordi i Nadal. També es fa la Shooping Night i el Quinto Tapa. 
 
Per tal d’aturar aquest procés de degradació, cal que l’Ajuntament de Cornellà 
encarregui un estudi actualitzat de l’estat actual del comerç local a partir del qual es 
faci un pla estratègic comercial potent. Actualment l’equip de govern de la ciutat ha 
traslladat a l’Acord Social i en altres mitjans la voluntat de realitzar un Pla Estratègic 
del Comerç per al proper 2017. 
 
Cal desplegar mesures de promoció comercial coherents i permanents en la línia de 
les que ja promou el Consorci per la Promoció i la Dinamització del Comerç a Cornellà 
i les entitats que l’integren, com Cornellà Compra a Casa. Aquestes mesures han de 
ser molt més decidides i estables en el temps i han de facilitar la integració de tot el 
teixit comercial de Cornellà. 
 
Per tot això, proposem al Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Realitzar un estudi de l’estat actual del comerç local. 
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Segon.- Realitzar un Pla Estratègic de Comerç amb la col·laboració de tots els agents 
implicats: mercats municipals, Cornellà Compra a Casa, comerços, centres comercials 
i els grups municipals. 
 
Tercer.- Reordenar el comerç local amb la definició de nuclis comercials a cada barri, 
amb recursos d’aparcament i eixos comercials connectors. 
 
Quart.- Impulsar el comerç local i de qualitat, amb especialització sectorial. 
 
Cinquè.- Treballar conjuntament amb els mercats municipals per estudiar la 
modificació horària d’atenció al públic, adaptant-se a les noves realitats. 
 
Sisè.- Crear un servei des de l’Ajuntament per assessorar en les necessitats per 
obertura de nous comerços o en la renovació dels existents. 
 
Setè.- Oferir formació continuada als comerciants, oferint eines per adaptar-se als 
nous temps. 
 
Vuitè.- Crear un web local de difusió del comerç local. 
 
Novè.- Traslladar aquests acords als mercats municipals de Cornellà, al Cornellà 
Compra a Casa i als comerços de Cornellà. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal de Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía (C’s) 
 

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal de C’s amb registre d’entrada 
37662: 
... 
 
Esmena de modificació als acords: 
 
Cinquè.- Treballar conjuntament amb els mercats municipals per a estudiar la seva 
adaptació a les noves realitats. 
 
 
Esmena de supressió: 
 
Vuitè.- Crear un web local de difusió del comerç local. 

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

 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal del PSC-CP amb registre 
d’entrada 37693: 
... 
 
Exposició de motius: 
 
Modificar el cinquè paràgraf en el següent sentit: 
 
“Aquests tres eixos comercials es van anar desenvolupant de manera natural a 
mesura que els barris creixien en el temps, donaven vida als carrers i cohesionaven 
Cornellà, fent que l’activitat comercial hagi estat un factor determinant en la 
configuració i el creixement de la nostra ciutat. Els llocs on tradicionalment s’ha 
implantat el comerç han configurat els centres històrics dels nostres pobles, ciutats i 
barris, i han tingut i segueixen tenint una incidència innegable i determinant en 
l’ordenació física del territori, així com generador de contractes laborals. Amb tot i 
això el sector comercial i específicament el comerç tradicional està experimentant 
continus canvis en la seva estructura i composició que s’han vist agreujats per l’actual 
conjuntura econòmica, exigint als comerciants un constant esforç d’adaptació a les 
noves condicions. 
 
 
Modificar el sisè paràgraf en el següent sentit: 
 
El primer d’aquests canvis va ser el Llobregat Centre Comercial, conegut com a Eroski, 
inaugurat el desembre de 1994, amb 35.000 m2 de superfície, 110 locals i 1.600 
places d’aparcament. 
 
 
Modificar el setè paràgraf en el següent sentit: 
 
El juny de 1999 es va obrir el Corte Inglés i l’Hipercor al barri Almeda, amb una 
inversió de 96.000 euros, 45.000 m2 de superfície i aparcament per a 2.450 cotxes. 
 
 
Modificar el vuitè paràgraf en el següent sentit: 
 
Aquesta tendència es va consolidar amb l’obertura de l’Splau al terme municipal del 
Prat del Llobregat el maig del 2010. En plena crisi econòmica s’inaugurava un espai 
de 54.000 m2 amb aparcament per a 2.800 vehicles. 
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Modificar del novè para paràgraf en el següent sentit: 
 
És innegable que l’associació de comerciants Cornellà Compra a Casa i el Consorci per 
la promoció i dinamització del comerç a Cornellà han exercit un treball important en 
la recollida de paràmetres que ens han permès definir objectius estratègics i 
actuacions de propostes concretes com la singularitat de l’àmbit territorial d’acció, 
delimitació urbana i per districtes, àmbits socials i comercials, mobilitat, justificació 
de la intervenció, potenciació d’imatge corporativa comú, senyalització comercial 
adequada, assessorament als comerços, formació continuada, implantació dels 
MICCS i de la pàgina web Tot això ha estat possible gràcies a la creació d’un entorn 
institucional, polític i cultural del foment de les activitats productives i de foment del 
treball en els diferents àmbits territorials, potenciant la marca Cornellà Compra a 
Casa, consolidant Cornellà com una gran botiga i un gran aparador comercial i 
donant a conèixer els serveis dels nostres comerços i a la vegada donant eines als 
botiguers i botigueres per millorar els seus establiments. 
 
En concret donant rellevància a les campanyes comercials com rebaixes, Sant Jordi, 
Corpus, productes de temporada i la campanya de Nadal i Reis prestant 
assessorament i informació comercial durant tot l’any i realitzant campanyes anuals 
com la tarja de fidelització i les webs, l’aplicació mòbil de comerç i les pantalles 
d’ofertes MICCS. 
 
 

Modificació del desè paràgraf en el següent sentit: 
 
Paral·lelament, s’han anat implantant a la ciutat, degut a les lleis d’equipaments 
comercials aprovades pel Parlament de Catalunya, grans cadenes de supermercats, 
com els del Mercadona, Caprabo i Lidl. 
 
 

Modificar el onzè paràgraf en el següent sentit: 
 
Els tres eixos de comerç de proximitat (Centre, Gavarra i Sant Ildefons) cobrien la 
major part de les compres quotidianes de més del 70% de la població de Cornellà, 
segons es desprèn de l’Estudi d’impacte sobre el comerç de Cornellà del 2005 que va 
encarregar la Conselleria de Comerç de la Generalitat de Catalunya quan va donar 
llicència a l’Splau. Segons aquest estudi, a Cornellà hi havia al voltant de 1.300, 
establiments aquell any, (actualment existeixen 1369 havent augmentat en número 
de 135 en els darrers tres anys); d’aquests establiments, els més nombrosos eren els 
dedicats a l’alimentació, a la llar i els de productes a la persona. Aquell estudi 
assenyalava les principals deficiències del comerç “urbà” de proximitat: poca 
interconnexió entre els tres eixos comercials, urbanisme poc atractiu, façanes 
comercials discontinues, dèficits greus en alguns sectors (sobretot el de cultura i 
lleure) i l’amenaça del nou centre comercial, l’Splau. L’estudi preveia que sense una 
política comercial institucional decidida, el comerç “urbà” de proximitat perdria 
almenys 13 milions d’euros en benefici de l’Splau, i recomanava amb urgència 
l’elaboració d’un pla estratègic comercial. El que no podia preveure era els efectes de 
la crisi econòmica, que ha etzibat un altre cop dur al comerç local. 
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Supressió del dotzè paràgraf 
 
 
Modificar el tretzè paràgraf en el següent sentit: 
 
Per tal d’implementar noves mesures de dinamització comercial, cal que l’Ajuntament 
de Cornellà encarregui un estudi actualitzat de l’estat actual del comerç local a partir 
del qual es faci un pla estratègic comercial potent. Actualment l’equip de govern de la 
ciutat ha traslladat a l’Acord Social i en altres mitjans la voluntat de realitzar un Pla 
Estratègic del Comerç per al proper 2017. 
 
 
Modificar el catorzè paràgraf en el següent sentit: 
 
Cal desplegar mesures de promoció comercial coherents i permanents en la línia que 
va promoure el Consorci per a la Promoció i Dinamització del Comerç a Cornellà de 
Llobregat i de les que promou actualment el Departament de Comerç i Turisme de 
l’Ajuntament de Cornellà i l’Associació Cornellà Compra a Casa. Aquestes mesures 
han de ser decidides i estables en el temps i han de facilitar la integració de tot el 
teixit comercial. 
 
 
Modificar els acords en el següent sentit: 
 
Novè.- Traslladar aquests acords als mercats municipals de Cornellà, al Cornellà 
Compra a casa i donar difusió comercial de la nostra ciutat. 

... 
 
 
Esmenes presentades pel Grup municipal del Partit Popular-Partido Popular 
(PP) 
 

 Esmena núm. 3 presentada pel Grup Municipal del PP amb registre 
d’entrada 37731 que, una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com 
segueix: 
... 
 
D’addició en primer lloc: 
 
“Posar en marxa amb caràcter previ el Consell de Comerç aprovat en data 29 
d’octubre de 2015 pel Ple d’aquest Ajuntament”. 

... 
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Esmenes presentades pel Grup municipal de Cornellà en Comú – Crida per 
Cornellà (CEC-CPC) 
 

 Esmena núm. 4 presentada pel Grup Municipal de CEC-CPC amb registre 
d’entrada 37756: 
... 
 
Addició com a nou acord: 
 
<<No autoritzar l’obertura de nous supermercats, hipermercats o grans superfícies a 
la ciutat de Cornellà.>> 

... 
 
 
Esmenes presentades verbalment pel Grup municipal de Ciutadans-Partido 
de la Ciudadanía (C’s) 
 

 Esmena núm. 5 presentada verbalment pel Grup Municipal de C’s: 
... 
 
Esmenes de modificació als acords: 
 
Cinquè.- Treballar conjuntament amb els comerços municipals per a estudiar la seva 
adaptació a les noves realitats. 
 
Vuitè.- Estudiar i implementar les noves eines 2.0, com per exemple, comerç 
electrònic, APPS, Webs o similars. 

... 
 
 
Esmenes presentades verbalment pel Grup municipal de Cornellà en Comú – 
Crida per Cornellà (CEC-CPC) 
 

 Esmena núm. 6 presentada verbalment pel Grup Municipal de CEC-CPC: 
 
... 
 
Addició com a nou acord: 
 
<<No autoritzar l’obertura de nous supermercats, hipermercats o grans superfícies a 
la ciutat de Cornellà, respectant la legalitat vigent.>> 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:22:36 al 00:57:10 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5801185301584
8689dfd001d?startAt=1356.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s 

 
Després de la deliberació l’esmena es retira pel Grup municipal proponent 
sense entrar en la fase de votació. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP 

 
L’esmena és aprovada pels assistents que constitueixen la majoria absoluta 
dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

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

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Vots en contra: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b58011853015848689dfd001d?startAt=1356.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b58011853015848689dfd001d?startAt=1356.0
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Abstenció: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 3 DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP 

 
L’esmena és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 4 DEL GRUP MUNICIPAL DE CEC-CPC 

 
Després de la deliberació l’esmena es retira pel Grup municipal proponent 
sense entrar en la fase de votació. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 5 DEL GRUP MUNICIPAL DE C’S 

 
L’esmena és acceptada pel Grup Municipal d’ERC-AM, i d’acord a l’article 133 
del ROM, queda incorporada a la Moció. 
 
 

VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 6 DEL GRUP MUNICIPAL DE CEC-CPC 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
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Vots en contra: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 
 

MOCIÓ RESULTANT 

... 
 
La xarxa comercial de Cornellà es va anar estructurant en tres eixos durant el segle 
XX, tots tres al voltant dels mercats del Centre, Marsans i Sant Ildefons. Els mercats 
sumen més de 200 parades i ofereixen un servei molt ben valorat per la ciutadania. 
 
El mercat del Centre, inaugurat a finals del segle XIX, és el cor de l’eix comercial 
articulat al voltant del carrer Rubió i Ors i la Rambla. L’edifici actual és de 1974 i 
hostatja actualment unes quaranta parades. 
 
Al voltant del mercat Marsans també s’articula el comerç de proximitat del barri, la 
Gavarra. Fundat el 1960, actualment també té una quarantena de parades. La zona 
d’influència s’estén des de la Miranda fins a la plaça de Catalunya. 
 
El mercat de Sant Ildefons es va fundar el 1971, té unes cent vint parades. Dóna servei 
al barri més poblat de Cornellà i vertebra una zona amb gran concentració de 
comerços que s’estén al llarg del carrer del Doctor Arús i les avingudes de la República 
Argentina i de Sant Ildefons. 
 
Aquests tres eixos comercials es van anar desenvolupant de manera natural a mesura 
que els barris creixien en el temps, donaven vida als carrers i cohesionaven Cornellà, 
fent que l’activitat comercial hagi estat un factor determinant en la configuració i el 
creixement de la nostra ciutat. Els llocs on tradicionalment s’ha implantat el comerç 
han configurat els centres històrics dels nostres pobles, ciutats i barris, i han tingut i 
segueixen tenint una incidència innegable i determinant en l’ordenació física del 
territori, així com generador de contractes laborals. Amb tot i això el sector comercial 
i específicament el comerç tradicional està experimentant continus canvis en la seva 
estructura i composició que s’han vist agreujats per l’actual conjuntura econòmica, 
exigint als comerciants un constant esforç d’adaptació a les noves condicions. 
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El primer d’aquests canvis va ser el Llobregat Centre Comercial, conegut com a Eroski, 
inaugurat el desembre de 1994, amb 35.000 m2 de superfície, 110 locals i 1.600 
places d’aparcament. 
 
El juny de 1999 es va obrir el Corte Inglés i l’Hipercor al barri Almeda, amb una 
inversió de 96.000 euros, 45.000 m2 de superfície i aparcament per a 2.450 cotxes. 
 
Aquesta tendència es va consolidar amb l’obertura de l’Splau al terme municipal del 
Prat del Llobregat el maig del 2010. En plena crisi econòmica s’inaugurava un espai 
de 54.000 m2 amb aparcament per a 2.800 vehicles. 
 
És innegable que l’associació de comerciants Cornellà Compra a Casa i el Consorci per 
la promoció i dinamització del comerç a Cornellà han exercit un treball important en 
la recollida de paràmetres que ens han permès definir objectius estratègics i 
actuacions de propostes concretes com la singularitat de l’àmbit territorial d’acció, 
delimitació urbana i per districtes, àmbits socials i comercials, mobilitat, justificació 
de la intervenció, potenciació d’imatge corporativa comú, senyalització comercial 
adequada, assessorament als comerços, formació continuada, implantació dels 
MICCS i de la pàgina web Tot això ha estat possible gràcies a la creació d’un entorn 
institucional, polític i cultural del foment de les activitats productives i de foment del 
treball en els diferents àmbits territorials, potenciant la marca Cornellà Compra a 
Casa, consolidant Cornellà com una gran botiga i un gran aparador comercial i 
donant a conèixer els serveis dels nostres comerços i a la vegada donant eines als 
botiguers i botigueres per millorar els seus establiments. 
 
En concret donant rellevància a les campanyes comercials com rebaixes, Sant Jordi, 
Corpus, productes de temporada i la campanya de Nadal i Reis prestant 
assessorament i informació comercial durant tot l’any i realitzant campanyes anuals 
com la tarja de fidelització i les webs, l’aplicació mòbil de comerç i les pantalles 
d’ofertes MICCS. 
 
Paral·lelament, s’han anat implantant a la ciutat, degut a les lleis d’equipaments 
comercials aprovades pel Parlament de Catalunya, grans cadenes de supermercats, 
com els del Mercadona, Caprabo i Lidl. 
 
Els tres eixos de comerç de proximitat (Centre, Gavarra i Sant Ildefons) cobrien la 
major part de les compres quotidianes de més del 70% de la població de Cornellà, 
segons es desprèn de l’Estudi d’impacte sobre el comerç de Cornellà del 2005 que va 
encarregar la Conselleria de Comerç de la Generalitat de Catalunya quan va donar 
llicència a l’Splau. Segons aquest estudi, a Cornellà hi havia al voltant de 1.300, 
establiments aquell any, (actualment existeixen 1369 havent augmentat en número 
de 135 en els darrers tres anys); d’aquests establiments, els més nombrosos eren els 
dedicats a l’alimentació, a la llar i els de productes a la persona. Aquell estudi 
assenyalava les principals deficiències del comerç “urbà” de proximitat: poca 
interconnexió entre els tres eixos comercials, urbanisme poc atractiu, façanes 
comercials discontinues, dèficits greus en alguns sectors (sobretot el de cultura i 



 
 

 
 

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

 

 27 

lleure) i l’amenaça del nou centre comercial, l’Splau. L’estudi preveia que sense una 
política comercial institucional decidida, el comerç “urbà” de proximitat perdria 
almenys 13 milions d’euros en benefici de l’Splau, i recomanava amb urgència 
l’elaboració d’un pla estratègic comercial. El que no podia preveure era els efectes de 
la crisi econòmica, que ha etzibat un altre cop dur al comerç local. 
 
Per tal d’implementar noves mesures de dinamització comercial, cal que l’Ajuntament 
de Cornellà encarregui un estudi actualitzat de l’estat actual del comerç local a partir 
del qual es faci un pla estratègic comercial potent. Actualment l’equip de govern de la 
ciutat ha traslladat a l’Acord Social i en altres mitjans la voluntat de realitzar un Pla 
Estratègic del Comerç per al proper 2017. 
 
Cal desplegar mesures de promoció comercial coherents i permanents en la línia que 
va promoure el Consorci per a la Promoció i Dinamització del Comerç a Cornellà de 
Llobregat i de les que promou actualment el Departament de Comerç i Turisme de 
l’Ajuntament de Cornellà i l’Associació Cornellà Compra a Casa. Aquestes mesures 
han de ser decidides i estables en el temps i han de facilitar la integració de tot el 
teixit comercial. 
 
Per tot això, proposem al Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Posar en marxa amb caràcter previ el Consell de Comerç aprovat en data 29 
d’octubre de 2015 pel Ple d’aquest Ajuntament. 
 
Segon.- Realitzar un estudi de l’estat actual del comerç local. 
 
Tercer.- Realitzar un Pla Estratègic de Comerç amb la col·laboració de tots els agents 
implicats: mercats municipals, Cornellà Compra a Casa, comerços, centres comercials 
i els grups municipals. 
 
Quart.- Reordenar el comerç local amb la definició de nuclis comercials a cada barri, 
amb recursos d’aparcament i eixos comercials connectors. 
 
Cinquè.- Impulsar el comerç local i de qualitat, amb especialització sectorial. 
 
Sisè.- Treballar conjuntament amb els comerços municipals per a estudiar la seva 
adaptació a les noves realitats. 
 
Setè.- Crear un servei des de l’Ajuntament per assessorar en les necessitats per 
obertura de nous comerços o en la renovació dels existents. 
 
Vuitè.- Oferir formació continuada als comerciants, oferint eines per adaptar-se als 
nous temps. 
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Novè.- Estudiar i implementar les noves eines 2.0, com per exemple, comerç 
electrònic, APPS, Webs o similars. 
 
Desè.- Traslladar aquests acords als mercats municipals de Cornellà, al Cornellà 
Compra a casa i donar difusió comercial de la nostra ciutat. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
Sotmesa a votació la moció, és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
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2.3. (SISENA).- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DEL PP, PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES D’ARRENDAMENT I/O ARRENDAMENT SOCIAL 
AL SECTOR CINE PISA DE CORNELLÀ.- 

Moció  del  PP,  per  a  la 
construcció d’habitatges 

d’arrendament  al sector 
Cine Pisa. 

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
En relació a l'expedient 1916/16 de la Direcció General de l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona, 
 
• El 19 de juliol de 2016, el Consell d'Administració de l’IMPSOL, entitat depenent de 

l'Àrea Metropolitana de Barcelona (d'ara endavant, AMB) va aprovar un conveni 
amb l'empresa municipal PROCORNELLA per a la construcció, promoció i 
comercialització d'habitatge protegit a la finca “parcel·la resultant 1 del Projecte 
de reparcel·lació del PAU2-Cinema PISA de la Modificació puntual del PGM a les 
illes BAGARIA i Alstom al municipi de Cornellà de Llobregat”, on es desenvoluparà 
la promoció d'habitatges, denominades PISA. 

 
• De manera paral·lela, al Ple celebrat el 21 de juliol es va aprovar inicialment una 

ordenança municipal per multar als propietaris d'habitatges buits a la ciutat. 
 
• El 12 de setembre de 2016, la Direcció de Serveis Generals de l’AMB, notifica 

l'autorització a l’IMPSOL per a la concertació de les operacions de préstec 
necessàries per al desenvolupament de promocions immobiliàries en el denominat 
“Promoció habitatges 18d3-7b-PISA CORNELLÀ” per un import màxim de 19,6 
milions d'euros. 

 
• El 13 de setembre de 2016, s'emet informe favorable pel qual l’IMPSOL, atenent al 

pla financer i a l'informe de valoració de la promoció denominada “PISA” al 
municipi de Cornellà de Llobregat i considera viable la compra de sòl. 
 
Es tracta de 8.900,00 m2 de sostre, dels quals s'ha projectat edificar 92 
habitatges: 
 
- 19 habitatges (el 26%) en règim de protecció oficial. 
 
- 73 habitatges (el 74%) en règim concertat (el més elevat de preu, similar al de 

mercat). 
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• El 15 de setembre s'emet informe en el qual es garanteix la viabilitat d'aquesta 
operació immobiliària. 

 
• El 20 de setembre de 2016, l’AMB emet informe favorable i aprova la proposta 

d'acord del Consell Metropolità sobre l'autorització a l’IMPSOL per a la concertació 
d'operacions de crèdit destinades als imports abans esmentats sobre el sector PISA 
de Cornellà de Llobregat. 

 
Segons dades del propi Ajuntament, a Cornellà mancat habitatge de lloguer, o dit 
d'una altra manera, la demanda supera amb escreix l'oferta, la qual cosa comporta 
que el preu del lloguer sigui més elevat com a conseqüència d'aquesta falta d'oferta. 
 
Per tant, tenint en compte aquesta circumstància, i el fet a més de que el Govern 
Local està promovent una ordenança coercitiva per multar als propietaris de pisos 
buits, entenem que no té lògica que des de l'Ajuntament no es contribueixi a 
solucionar aquesta falta d'habitatge de lloguer i/o lloguer social quan es va a 
realitzar obra nova sobre sòl públic a la ciutat, en concret en el sector cinema Pisa. 
 
Per tot això, aquest Grup Municipal presenta un únic punt d' 
 

ACORD 
 
Instar a la modificació dels acords adoptats per Ajuntament de Cornellà, a través de 
PROCORNELLA, i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a través del IMPSOL, perquè els 
habitatges que s'executin dins del Projecte “TREPITJA” siguin de lloguer i/o lloguer 
social i que els beneficiaris d'aquesta mesura siguin col·lectius que amb més urgència 
les necessitin com a aturats de llarga durada, famílies amb els seus membres en atur, 
amb menors, amb persones amb diversitat funcional o majors de 65 a càrrec, dones i 
nens víctimes de violència de gènere, persones amb situacions personals difícils com 
les quals passen per un desnonament. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

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

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal del PSC-CP amb registre 
d’entrada 37692 que, una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com 
segueix: 
... 
 
 Supressió del punt segon del paràgraf primer de l’exposició de motius. 

(De manera paral·lela..............) 
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 Supressió dels paràgrafs segon i tercer de l’exposició de motius. 
(Segons dades........................) 
(Per consegüent,....................) 

 

 Addició del paràgraf següent a l’exposició de motius: 
 
“Disposar d’habitatge d’arrendament a preus assequibles a la nostra ciutat, és una 
necessitat real, particularment per als col·lectius amb especials dificultats per a 
accedir a un dret fonamental com ho és el dret a un habitatge digne. En aquest sentit 
considerem imprescindible continuar impulsant mesures que afavoreixin l’increment 
de l’oferta, tals com la cerca de promotors d’habitatges d’arrendament i posada a 
disposició de sòl públic, la reserva d’habitatge d’arrendament protegit combinada 
amb règim de venda en els sectors en desenvolupament urbanístic, la posada en 
marxa de l’ordenança municipal per a mobilitzar el parc d’habitatges buides, o la 
gestió de la bossa d’arrendament social.” 
 

 Substitució del punt d’ ACORD, pel següent text: 
 
“Per tot l’exposat, sotmetrem a l’aprovació del Ple el següent: 
 

ACORD 
 
Instar a l’IMPSOL a que estudiï i analitzi la possibilitat de que l’edifici residencial a 
construir en la parcel·la resultant del Projecte de reparcel·lació del PAU2-Cinema 
PISA, pugui combinar entre les diferents tipologies socials d’accés habitatges en règim 
d’arrendament o arrendament social, en concordança amb la nova línia política 
d’habitatge de l’IMPSOL, tal i com s’estableix a la moció aprovada pel Consell 
Metropolità de l’AMB en sessió plenària del 24 de novembre de 2015, institució de la 
que depèn. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:57:11 al 01:17:32 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5801185301584
8689dfd001d?startAt=3431.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP 

 
L’esmena és aprovada pels assistents que constitueixen la majoria absoluta 
dels membres del Ple. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b58011853015848689dfd001d?startAt=3431.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b58011853015848689dfd001d?startAt=3431.0
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Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Vots en contra: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 
 
MOCIÓ RESULTANT 

... 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
En relació a l'expedient 1916/16 de la Direcció General de l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona, 
 
• El 19 de juliol de 2016, el Consell d'Administració de l’IMPSOL, entitat depenent de 

l'Àrea Metropolitana de Barcelona (d'ara endavant, AMB) va aprovar un conveni 
amb l'empresa municipal PROCORNELLA per a la construcció, promoció i 
comercialització d'habitatge protegit a la finca “parcel·la resultant 1 del Projecte 
de reparcel·lació del PAU2-Cinema PISA de la Modificació puntual del PGM a les 
illes BAGARIA i Alstom al municipi de Cornellà de Llobregat”, on es desenvoluparà 
la promoció d'habitatges, denominades PISA. 



 
 

 
 

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

 

 33 

 
• El 12 de setembre de 2016, la Direcció de Serveis Generals de l’AMB, notifica 

l'autorització a l’IMPSOL per a la concertació de les operacions de préstec 
necessàries per al desenvolupament de promocions immobiliàries en el denominat 
“Promoció habitatges 18d3-7b-PISA CORNELLÀ” per un import màxim de 19,6 
milions d'euros. 

 
• El 13 de setembre de 2016, s'emet informe favorable pel qual l’IMPSOL, atenent al 

pla financer i a l'informe de valoració de la promoció denominada “PISA” al 
municipi de Cornellà de Llobregat i considera viable la compra de sòl. 
 
Es tracta de 8.900,00 m2 de sostre, dels quals s'ha projectat edificar 92 
habitatges: 
 
- 19 habitatges (el 26%) en règim de protecció oficial. 
 
- 73 habitatges (el 74%) en règim concertat (el més elevat de preu, similar al de 

mercat). 
 
• El 15 de setembre s'emet informe en el qual es garanteix la viabilitat d'aquesta 

operació immobiliària. 
 
• El 20 de setembre de 2016, l’AMB emet informe favorable i aprova la proposta 

d'acord del Consell Metropolità sobre l'autorització a l’IMPSOL per a la concertació 
d'operacions de crèdit destinades als imports abans esmentats sobre el sector PISA 
de Cornellà de Llobregat. 

 
Disposar d’habitatge d’arrendament a preus assequibles a la nostra ciutat, és una 
necessitat real, particularment per als col·lectius amb especials dificultats per a 
accedir a un dret fonamental com ho és el dret a un habitatge digne. En aquest sentit 
considerem imprescindible continuar impulsant mesures que afavoreixin l’increment 
de l’oferta, tals com la cerca de promotors d’habitatges d’arrendament i posada a 
disposició de sòl públic, la reserva d’habitatge d’arrendament protegit combinada 
amb règim de venda en els sectors en desenvolupament urbanístic, la posada en 
marxa de l’ordenança municipal per a mobilitzar el parc d’habitatges buides, o la 
gestió de la bossa d’arrendament social. 
 
Per tot l’exposat, sotmetrem a l’aprovació del Ple el següent: 
 

ACORD 
 
Instar a l’IMPSOL a que estudiï i analitzi la possibilitat de que l’edifici residencial a 
construir en la parcel·la resultant del Projecte de reparcel·lació del PAU2-Cinema 
PISA, pugui combinar entre les diferents tipologies socials d’accés habitatges en règim 
d’arrendament o arrendament social, en concordança amb la nova línia política 
d’habitatge de l’IMPSOL, tal i com s’estableix a la moció aprovada pel Consell 
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Metropolità de l’AMB en sessió plenària del 24 de novembre de 2015, institució de la 
que depèn. 

... 
 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
Sotmesa a votació la moció, és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Vots en contra: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
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2.4. (SETENA).- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DEL PP, CONTRA EL 
TANCAMENT DE LES OFICINES LIQUIDADORES, ESPECIALMENT LES 
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT I L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.- 

Moció  del  PP,  contra  el 
tancament de les oficines 

liquidadores. 

MOCIÓ 
... 
 
Per part del Portaveu del Grup Municipal del PP, s’ha presentat la present 
moció que, una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
 
La gestió i liquidació de l'Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats i de l'Impost de successions i donacions està encomanada a les Oficines 
Liquidadores del Districte Hipotecari a càrrec dels registradors de la propietat. En 
aquest sentit, i en virtut del conveni de col·laboració subscrit entre la Generalitat de 
Catalunya i el Deganat de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles 
de Catalunya signat el 30 d'octubre de 2012 i prorrogat l'any passat, les Oficines 
Liquidadores realitzen funcions de gestió, liquidació i recaptació d'aquests impostos 
delegats al seu moment a la Generalitat de Catalunya. 
 
Sense perjudici de les funcions pròpies que tenen encomanades les Oficines 
Liquidadores (recepció d'escrits, declaracions i autoliquidacions i la seva corresponent 
qualificació i revisió, atenció al contribuent, etc.), quin dubte cap que també presten 
un servei de proximitat al ciutadà ja que l'àmplia distribució geogràfica pel territori 
evita que el contribuent hagi d'efectuar grans desplaçaments. A més, volem fer 
especial esment a la gran professionalitat del personal de les Oficines Liquidadores, la 
qual cosa permet, gràcies a la seva bona formació professional, un servei eficaç i un 
tracte proper al ciutadà, no solament des del punt de vista de compliment de les 
obligacions tributàries sinó també en qüestions merament informatives relatives als 
tributs que tenen encomanats. 
 
No obstant això, i malgrat l'enorme grau de satisfacció amb les oficines liquidadores, 
en els últims temps han aparegut en diversos mitjans de comunicació notícies 
inquietants respecte al futur de les mateixes, ja que la Generalitat de Catalunya 
pretén el desmantellament de les mateixes (actualment 53 a Catalunya), la qual cosa 
afectaria a les oficines liquidadores situades a Esplugues de Llobregat i Hospitalet, 
oficines que per una qüestió evident de proximitat geogràfica són a les quals 
acudeixen els ciutadans i professionals de Cornellà per complir amb les seves 
obligacions tributàries, ja que a la nostra ciutat no disposem d'aquestes oficines. El 
seu tancament posaria fi a una de les característiques que més aprecien els 
ciutadans, la seva proximitat, tancament del que, també, evidentment sortirien 
perjudicats la ciutadania i professionals de Cornellà. 
 
Per aquest motiu, des del Grup Municipal del Partit Popular proposem al Ple de 
Cornellà els següents  
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ACORDS 
 
Primer.- Expressar el rebuig del Ple de Cornellà al desmantellament de les Oficines 
Liquidadores per part de la Generalitat de Catalunya, especialment les que poden 
afectar a les oficines d'Esplugues de Llobregat i Hospitalet en ser aquestes les que 
més directament perjudicarien a la ciutadania i professionals de Cornellà. 
 
Segon.- Expressar la solidaritat del Ple de Cornellà amb els treballadors afectats pel 
possible tancament de les Oficines Liquidadores per la situació d'incertesa gratuïta 
que ha generat la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal de Cornellà en Comú – Crida per 
Cornellà (CEC-CPC) 
 

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal de CEC-CPC amb registre 
d’entrada 37754: 
... 
 
Modificació del segon acord en el sentit següent: 
 
<<Expressar la solidaritat del Ple de Cornellà amb els treballadors i treballadores 
afectats pel possible tancament de les oficines liquidadores i instar la Generalitat de 
Catalunya que els subrogui per tal que puguin continuar desenvolupant la seva 
feina.>> 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:17:33 al 01:29:38 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5801185301584
8689dfd001d?startAt=4653.0 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b58011853015848689dfd001d?startAt=4653.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b58011853015848689dfd001d?startAt=4653.0
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VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DE CEC-CPC 

 
L’esmena és aprovada pels assistents que constitueixen la majoria absoluta 
dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

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

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Vots en contra: 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 
 
MOCIÓ RESULTANT 

... 
 
La gestió i liquidació de l'Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats i de l'Impost de successions i donacions està encomanada a les Oficines 
Liquidadores del Districte Hipotecari a càrrec dels registradors de la propietat. En 
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aquest sentit, i en virtut del conveni de col·laboració subscrit entre la Generalitat de 
Catalunya i el Deganat de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles 
de Catalunya signat el 30 d'octubre de 2012 i prorrogat l'any passat, les Oficines 
Liquidadores realitzen funcions de gestió, liquidació i recaptació d'aquests impostos 
delegats al seu moment a la Generalitat de Catalunya. 
 
Sense perjudici de les funcions pròpies que tenen encomanades les Oficines 
Liquidadores (recepció d'escrits, declaracions i autoliquidacions i la seva corresponent 
qualificació i revisió, atenció al contribuent, etc.), quin dubte cap que també presten 
un servei de proximitat al ciutadà ja que l'àmplia distribució geogràfica pel territori 
evita que el contribuent hagi d'efectuar grans desplaçaments. A més, volem fer 
especial esment a la gran professionalitat del personal de les Oficines Liquidadores, la 
qual cosa permet, gràcies a la seva bona formació professional, un servei eficaç i un 
tracte proper al ciutadà, no solament des del punt de vista de compliment de les 
obligacions tributàries sinó també en qüestions merament informatives relatives als 
tributs que tenen encomanats. 
 
No obstant això, i malgrat l'enorme grau de satisfacció amb les oficines liquidadores, 
en els últims temps han aparegut en diversos mitjans de comunicació notícies 
inquietants respecte al futur de les mateixes, ja que la Generalitat de Catalunya 
pretén el desmantellament de les mateixes (actualment 53 a Catalunya), la qual cosa 
afectaria a les oficines liquidadores situades a Esplugues de Llobregat i Hospitalet, 
oficines que per una qüestió evident de proximitat geogràfica són a les quals 
acudeixen els ciutadans i professionals de Cornellà per complir amb les seves 
obligacions tributàries, ja que a la nostra ciutat no disposem d'aquestes oficines. El 
seu tancament posaria fi a una de les característiques que més aprecien els 
ciutadans, la seva proximitat, tancament del que, també, evidentment sortirien 
perjudicats la ciutadania i professionals de Cornellà. 
 
Per aquest motiu, des del Grup Municipal del Partit Popular proposem al Ple de 
Cornellà els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Expressar el rebuig del Ple de Cornellà al desmantellament de les Oficines 
Liquidadores per part de la Generalitat de Catalunya, especialment les que poden 
afectar a les oficines d'Esplugues de Llobregat i Hospitalet en ser aquestes les que 
més directament perjudicarien a la ciutadania i professionals de Cornellà. 
 
Segon.- Expressar la solidaritat del Ple de Cornellà amb els treballadors i 
treballadores afectats pel possible tancament de les oficines liquidadores i instar la 
Generalitat de Catalunya que els subrogui per tal que puguin continuar 
desenvolupant la seva feina. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 

... 
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VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
Sotmesa a votació la moció, és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

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

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Vots en contra: 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Abstenció: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 
 
 
 
2.5. (VUITÈ).- PRECS I PREGUNTES 

Precs i preguntes. 

 
Precs i preguntes formulats pel Grup municipal del Partit Popular (PP) 
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 Per part del senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal 
del PP, s’han presentat un prec i dos preguntes, que una vegada traduïts a la 
llengua catalana, resten com segueix: 
 
Primer Prec 
... 
 
A través de diversos usuaris dels transports d'aquesta Ciutat, ens han fet arribar la 
possibilitat d'instal·lar en l'estació d'autobusos (línies 57, 67 i 68) un panell informàtic 
que informi sobre els horaris de sortida de les diferents línies que inicien el seu 
recorregut en la citada estació. 
 
Com és sabut, en diverses parades del recorregut dels autobusos a dalt citats, ja 
disposen de panells que indiquen el temps que falta per a l'arribada a la parada de 
cadascuna de les línies esmentades. 
 
Entenem que amb aquesta mesura, els usuaris disposarien d'una millor informació 
dels temps d'espera per a la sortida de cadascun dels autobusos, motiu pel qual el 
Grup Municipal del Partit Popular PREGA es posi en marxa la instal·lació dels citats 
panells informàtics traslladant-se aquesta petició a l'organisme competent. 

... 
 
 
Primera Pregunta 
... 
 
El passat mes de gener del present any es va aprovar la moció presentada per aquest 
grup municipal relativa a la zona verda en El Pedró per a solucionar els problemes 
d'aparcament al barri. Des de l'entrada en funcionament efectiu de la mateixa, han 
transcorregut diversos mesos, els suficients per saber si la mesura està resultant 
eficaç per als veïns del barri. 
 
Per aquest motiu, ens agradaria saber quins estan sent els resultats de l'entrada en 
funcionament de la zona verda en el Pedró i si la mesura està contribuint a resoldre, 
total o parcialment, els problemes d'aparcament al barri per als seus veïns. 

... 
 
Resposta per escrit del Tinent d’Alcalde d’Espai Públic i Convivència, Sr. 
Antonio Martínez Flor, que una vegada traduïda a la llengua catalana, resta 
com segueix: 
... 
 
A causa de la decisió de l'Ajuntament de Sant Joan Despí de senyalitzar tot 
l'estacionament del barri de Las Planas (adjacent amb el barri del PEDRO) com a zona 
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verda, el nostre barri, que ja tenia situació d'escassetat d'aparcament, es va veure 
perjudicat perquè ja no podien estacionar a la zona de Sant Joan (alguns veïns del 
Pedró no podien estacionar al seu carrer perquè l'estacionament estava en el costat 
del carrer que pertany a Sant Joan) i per contra els residents en Las Planas podien 
estacionar en el Pedró, la qual cosa indignava als nostres veïns. 
 
L'Ajuntament va adoptar llavors la mesura de permetre l'estacionament al carril dret 
de la carretera d’Esplugues a partir de les 19 hores i els dissabtes i festius, amb la 
qual cosa es va millorar l'estacionament tant al barri del Pedró com de Gavarra. 
 
No obstant això tant col·lectius de veïns com la pròpia Associació de Veïns del Pedró 
ens feia arribar el seu descontent perquè durant els dies laborables seguien tenint 
dificultats per estacionar i es veien vehicles amb l'adhesiu de Sant Joan estacionats a 
Cornellà, amb l'agreujant que augmentava més si cap la seva indignació, d'haver-hi 
places d'estacionament sense ocupar a la zona de Sant Joan. 
 
Per aquest motiu es va decidir, amb l'aprovació dels veïns, crear una zona verda que 
impedís l'estacionament de vehicles aliens al barri, però no en tot el barri ja que la 
situació que més molestava als veïns era la de veure vehicles amb l'adhesiu de Sant 
Joan als carrers de Cornellà. Així es van senyalitzar els carrers més propers a Sant 
Joan i es va acordar amb l'Ajuntament de Sant Joan que els carrers que feien de 
frontera dels dos barris poguessin estacionar tant vehicles amb l'adhesiu de Sant Joan 
com amb l'adhesiu de Cornellà. 
 
S'han repartit un total de 1334 adhesius de residents a veïns del Pedró, els quals 
poden estacionar a les places de zona verda dels carrers que fan frontera i que abans 
no podien, la qual cosa representa per al veí del carrer la restitució d'un dret que li 
havia estat sostret. Així mateix ja no es detecten vehicles de Sant Joan Despí 
estacionats en el costat Cornellà, observant-se una total ocupació de la nova zona 
verda per vehicles amb l'adhesiu de Cornellà.  
 
El respecte a la nova zona verda és pràcticament total, no obstant això la zona del 
Pedró era una zona difícil d'estacionament abans de la irrupció de les zones verdes i 
ara segueix sent-ho per a les persones que vénen de fora (no molta, no és una zona 
d'atracció de comerç o altres causes) pel que s'ha hagut de denunciar a 94 vehicles 
sense adhesiu des de que està en funcionament, bé perquè els agents ho controlen o 
bé perquè els veïns ens informen. 
 
El resultat és difícilment quantificable en places, si bé ara els veïns poden estacionar 
als carrers frontera que abans no podien i no observen vehicles de Sant Joan en el 
nostre terme, fàcilment detectables per l'adhesiu.  
 
El seguiment que es porta de la implantació amb comunicacions contínues amb l'AV 
del PEDRO ens fa veure que el millor resultat de l'aplicació és l'eliminació de la tensió 
creixent que hi havia en el veïnat per una decisió injusta que els afectava directament. 

... 
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Segona Pregunta 
... 
 
El passat ple de 25 de maig de 2016 aquest grup municipal va presentar un prec 
respecte de la situació en la qual es trobava i es troba la Pl. Enric Prat de la Riba, a 
causa de la multitud de pintades i grafitis, especialment en les façanes i parets dels 
habitatges i locals comercials, situació que ha despertat nombroses queixes dels veïns 
residents en aquesta plaça de la ciutat, motiu pel qual mitjançant el prec s'instava a 
l'equip de govern municipal al fet que, com més aviat millor, anessin límpides 
aquestes pintades pels serveis de neteja municipals. 
 
No obstant això, han transcorregut una mica més de 5 mesos i la situació segueix 
exactament igual, motiu pel qual ens agradaria conèixer: 
 
1) Si hi ha prevista alguna data per procedir a l'eliminació de les pintades, i en aquest 

cas, en quina data aproximada. 
 
2) En cas contrari, si existeix algun impediment que els veïns de la plaça Prat de la 

Riba hagin de conèixer que impedeixi la neteja d'aquestes pintades. 

... 
 
Resposta per escrit del Tinent d’Alcalde d’Espai Públic i Convivència, Sr. 
Antonio Martínez Flor, que una vegada traduïda a la llengua catalana, resta 
com segueix: 
... 
 
1) les pintades que estan en façanes públiques, es tornaran a netejar la setmana que 

ve, ja que com es pot veure en les fotos de totes les pintades, ja s'han netejat 
altres vegades. 

 
2) les persianes salva que hi ha algun tipus de pintada de contingut, sexista o racista 

o d'un tipus semblat no es pinten ja que són propietat privada igual que les 
façanes privades, a més d'en aquests casos necessitar el permís del propietari, en 
haver tingut reclamacions en alguns casos, per queixar-se a posteriori de no haver 
quedat bé o no haver pintat amb el color adequat o reclamar la pintura de tota la 
façana. 

... 
 
 
Precs i preguntes formulats pel Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 
Verds–Esquerra Unida i alternativa–L’Esquerra Plural-Entesa (ICV-EUiA-EP-E) 
 

 Per part del senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal 
d’ICV-EUiA-EP-E, s’han presentat verbalment dos precs i una pregunta: 
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Primer Prec 
... 
 
Suposo que hauran vist aquests dies que els Ajuntaments de Badalona i de Barcelona, 
han iniciat sancions o expedients sancionadors a Fomento de Construcciones y 
Contratas pel tema de la gestió de la brossa. 
 
El nostre prec seria que l’Ajuntament de Cornellà estudies el que han fet els 
Ajuntaments de Badalona i de Barcelona, per veure si en algun tipus de paral·lelisme 
o d’opció que pugui ser també replicable a la nostra ciutat. 
 
Creiem que és preocupant el que ha esdevingut a Barcelona i a Badalona. Entenem 
que probablement siguin pràctiques que Fomento fa en molts Ajuntaments. 

... 
 
 
Segon Prec 
... 
 
Que ens facilitin informació de com està la situació actual de l’àntic local de l’INSS de 
l’Avinguda Salvador Allende, perquè ens arriben rumors de voluntat de poder ubicar 
allà serveis de diferents administracions. Ens arribem més pel sector de l’INSS, de 
voluntat de fer, posar allà algun tipus de servei. Com que no sabem quina és la 
possibilitat que donen allà. 
 
Jo crec que és una peça molt estratègica en un barri densament. Per tant, que 
podríem pregar que ens facilitem quina és la informació. 

... 
 
 
Pregunta 
... 
 
En relació amb el que hem vist publicat tant al Línia Cornellà com al Cornellà Informa 
en relació a la pista de gel que sembla que s’ubicarà aquí durant Santa Llúcia, no 
entenem ni com, ni on, ni per què, i de on surt aquesta voluntat de fer una pista de gel 
a Cornellà durant Santa Llúcia. 
 
A part de les qüestions ecològiques i demés que podríem discutir, però com és una 
pregunta. 

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

 Per part de la senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal 
d’ERC-AM, s’ha presentat un prec: 
... 
 

Declaració institucional del Grup Municipal d’ERC-AM a l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat 
 
Les persones que composen el Grup Municipal d’ERC-AM, a l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat, na Raquel Albiol i Gilabert i en Francesc Sànchez i Garcia, d’acord amb 
la seva condició d’electes, i en exercici del mandat popular que els ha estat delegat, 
fan la següent: 
 
Declaració: 
 
A la vista dels requeriments fets els darrers mesos per la justícia espanyola a càrrecs 
electes de país per haver expressat el seu suport al dret a l’autodeterminació dels 
catalans i, per tant, al dret a decidir democràticament el futur polític del país. 
 
Mostrem el nostre suport a: 
 
- El president Artur Mas i els membres del seu govern Joana Ortega, Francesc Homs 

i Irene Rigau davant les causes judicials obertes arran del procés participatiu del 9 
de novembre de 2014. 

 
- La presidenta i la Mesa del Parlament en l’exercici de les funcions respectives. 
 
- La companya Montse Venturós, el company Joan Coma i tots els càrrecs electes i 

ajuntaments perseguits per haver aprovat mocions de suport al procés polític 
català, per exhibir l’estelada o per altres votacions produïdes democràticament en 
el ple municipal. 

 
- Els companys i companyes regidors de Badalona investigats per desobediència per 

haver obert l’Ajuntament el 12 d’octubre en exercici del dret a la representació i a 
l’autonomia organitzativa local amb tota normalitat, en un intent intolerable de 
judicialitzar la política. 

 
b) Manifestem que en una societat democràtica no és concebible la persecució de 

càrrecs electes pel simple fet d’exercir el dret a representar, assistir i informar la 
ciutadania que els ha delegat la sobirania. 

 
c) Manifestem que la persecució judicial de càrrecs electes, en exercici de la seva 

llibertat d’expressió i de pensament i en virtut de l’acompliment d’aquells mandats 
pels que han estat escollits, és una pràctica que va en contra del principi de la 
divisió de poders i de la necessària neutralitat de la Justícia. 
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d) Afirmem que les amenaces i el fet de no ser persones aforades no impediran que, 

com persones regidores, expressem sempre i en tot moment la nostra opinió, dins 
dels límits del respecte a la llibertat i dignitat dels altres, però amb la valentia i la 
fermesa que exigeixen el mandat rebut i el moment polític que viu el país. En 
aquest sentit, la por no és una opció. No tenim por. 

 
d) Expressem el nostre més ferm compromís de defensar tots els càrrecs electes que 

estiguin amenaçats per les institucions jurídiques i policials de l’Estat espanyol pel 
fet d’haver expressat o haver permès que s’expressi qualsevol opció política 
democràtica en llibertat i amb plena normalitat. 

 
I amb la present preguem que la resta de regidors i regidores de l’Ajuntament de 
Cornellà s’adhereixin a aquesta declaració i que consti en acta la declaració 
institucional dels regidors del Grup Municipal d’ERC-AM i el prec formulat en el Ple 
del 27 d’octubre de 2016 de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 

... 
 

 Per part de la senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal 
d’ERC-AM, s’ha presentat verbalment un prec i dos preguntes: 
 
Prec  
... 
 
Preguem que es realitzi una auditoria externa a FCC. 

... 
 
Primera pregunta 
... 
 
El 10 d’octubre d’enguany van començar les obres de remodelació del parc de la 
Ribera, un parc reurbanitzat durant la construcció del centre comercial a finals de la 
dècada passada. Es preveu que les obres estiguin enllestides a final d’any. 
 
Així, malgrat que fa poc que es va urbanitzar el parc, hem vist que s’ha talat la major 
part dels arbres que hi havia plantats. El projecte de remodelació preveu plantar-hi 
arbratge nou, però ens costa d’entendre que en tan poc temps l’arbratge ja es 
consideri vell i calgui substituir-lo de soca-rel. 
 
Igual que han fet en aquest parc, la tònica habitual de l’equip de govern és talar els 
arbres i plantar-ne de nous, en comptes d’aprofitar els existents. 
 
La nostra pregunta és: quins criteris es fan servir per talar els arbres, i per què no es 
poden mantenir o replantar en algun altre lloc? 

... 
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Segona pregunta 
... 
 
L’atenció a la ciutadania del departament d’Activitats i Ordenances Cíviques que 
abans es realitzava a la OAC (Oficina Atenció Ciutadana), ara es realitza al C. Energia 
97-101, una oficina que per la seva ubicació queda lluny del transport públic, el bus 
amb la parada més pròxima està a 4 travessies, des d’allí, caminant uns 15-20 
minuts. I si la gent s’hi trasllada en vehicle privat, tampoc hi ha àrees per trobar 
aparcament a prop. Evidentment això dificulta l’accés de la ciutadania a l’ús 
d’aquesta oficina. Perquè s’ha realitzat aquest canvi d’ubicació i quines mesures 
estan previstes portar a terme per facilitar que la ciutadania hi accedeixi? 

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

 Per part del senyor Daniel Martínez Rodríguez, Regidor del Grup Municipal 
de C’s, s’han presentat verbalment un prec que, una vegada traduït a la 
llengua catalana, resta com segueix: 
 
Prec  
... 
 
Al carrer Josep Feliu i Codina al barri del Padró els aparcaments que hi ha de zona 
verda, que es troben a l’alçada del quiosc que hi ha al costat de la plaça Pallars, 
l’asfalt del terra està aixecat per l’acció dels arrels dels arbres situats a la vorera. 
Dificultant així l’aparcament, inclús l’acció de pujar i baixar dels vehicles en molts 
casos. 
 
Preguem a l’Equip de Govern que realitzin les accions oportunes per arreglar el més 
aviat possible aquesta situació. 

... 
 
 

 Per part del senyor Jorge García Mulet, Portaveu del Grup Municipal de C’s, 
s’han presentat verbalment un prec que, una vegada traduït a la llengua 
catalana, resta com segueix: 
 
Prec  
... 
 
El passat 12 d’octubre amb motiu de la celebració del dia del Pilar, a l’església del 
Pilar de Cornellà, es va celebrar una missa a la que va acudir l’Arquebisbe de 
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Barcelona, monsenyor Juan José Omella y Omella. Diferents membres d’aquest Equip 
de Govern van acudir a la cerimònia en representació institucional de l’Ajuntament. 
Entenem que va ser així, no a nivell personal, ja que es van seure en les butaques que 
estaven reservades en primera fila per als càrrecs institucionals. 
 
Al nostre grup municipal li xoca que l’Equip de Govern, que es va comprometre el 
passat mes de juny a no donar suport des de l’Ajuntament als actes de caràcter 
religiós, no sigui conseqüent amb el que vota en Ple i en una ostentació d’hipocresia 
acudeixi a aquests actes religiosos. 
 
És per això que preguem a l’Equip de Govern, que tal i com va acordar al seu moment, 
no acudeixi a actes religiosos que tinguin lloc a la nostra ciutat. I això ho diu un 
catòlic. 

... 
 
 

 Per part del senyor Daniel Martínez Rodríguez, Regidor del Grup Municipal 
de C’s, s’han presentat verbalment dues preguntes que, una vegada 
traduïdes a la llengua catalana, resten com segueix: 
 
Primera pregunta 
... 
 
Veïns de la ciutat ens han manifestat el seu desconeixement sobre les funcions 
encomanades als Agents Cívics. Així com ens han traslladat el seu malestar que no 
van uniformats, que només porten un peto de color. Els comparen amb els de la veïna 
ciutat de Sant Joan Despí on les seves funcions són conegudes pels veïns i tenen un 
uniforme que els identifica amb facilitat. 
 
Té l’Equip de Govern pensat en algun moment uniformar als Agents Cívics? I, té 
l’Equip de Govern pensada alguna campanya addicional per al coneixement de les 
seves funcions? 

... 
 
Segona pregunta 
... 
 
En les últimes setmanes s’han evidenciat problemes de salut en diferents arbres i 
palmeres de la nostra ciutat. El que ens porta a un preocupant problema de seguretat 
per a la nostra ciutadania degut al perill de caiguda del nostre arbrat i palmar. 
 
Té l’Ajuntament un Protocol de detecció i sanejament d’aquelles palmeres i arbres 
que es troben malats? S’està aplicant en l’actualitat? 

... 
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Precs i preguntes formulats pel Grup municipal de Cornellà en Comú – Crida 
per Cornellà (CEC-CPC) 
 

 Per part de la senyora Maria Josefa Ruiz Tienda, Portaveu del Grup 
Municipal de CEC-CPC, s’ha presentat verbalment un prec: 
 
Prec  
... 
 
En relació als serveis de pediatria dels Caps de Cornellà que ens trobem en el cas que 
quan els pediatres estan de vacances o de baixa no són substituïts i, en aquest casos, 
el que es fa és aconsellar als pares i mares que porten als seus nenes i nenes a aquest 
servei, que vagin a altres Caps o a Sant Joan de Déu, que ja és un servei que acostuma 
a estar saturat. I quan els Caps estan tancats a partir de les 20:30, succeeix el mateix. 
 
Malgrat que sabem que l’Ajuntament no té competències, demanem que es posi en 
marxa una campanya de sensibilització d’aquest problema i que es demani un servei 
d’urgències de pediatria a Cornellà. 

... 
 

 Per part del senyor Àngel Camacho Hervás, Regidor del Grup Municipal de 
CEC-CPC, s’han presentat verbalment un prec: 
 
Prec  
... 
 
Fa uns mesos quan va acabar la concessió dels anuncis retroil·luminats que tenim al 
carrer de Cemusa, doncs es van retirar aquests anuncis. Es va donar la concessió a 
una altra empresa que ha instal·lat uns nous anuncis i pregaríem que se’ns traslladi la 
informació sobre aquesta empresa, quina és la denominació i quines són les 
característiques d’aquesta concessió. 

... 
 

 Per part de la senyora Maria Josefa Ruiz Tienda, Portaveu del Grup 
Municipal de CEC-CPC, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
 
Pregunta 
... 
 
Respecte al Consell de Cultura, sembla que aquest Consell a dia d’avui no està sent 
més que una trobada on es facilita informació però sense una participació real dels 
membres d’aquest mateix Consell. No és un espai de treball sinó només de donar 
informació. 
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Com exemple, també s’havien compromès a fer un Consell abans del Festival 
Internacional de Pallassos per explicar com seria aquests i no es va realitzar. Per això 
voldríem que es concretin quines són les funcions d’aquest Consell. 

... 
 
 

 Per part del senyor Àngel Camacho Hervás, Regidor del Grup Municipal de 
CEC-CPC, s’han presentat verbalment una pregunta: 
 
Pregunta 
... 
 
En el Ple del 29 d’octubre de 2015, s’aprova la Moció per la declaració de Cornellà de 
Llobregat com a municipi oposat al Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions, el 
TTIP. A l’acord quart que s’havia aprovat deia que s’enceti un procés participatiu 
d’informació i debat sobre el TTIP a la nostra ciutat. 
 
I al Ple del 31 de març d’enguany s’aprovava la moció per declarar a Cornellà de 
Llobregat municipi compromès amb les finances ètiques, amb la Moció alternativa del 
PSC-CP, que a l’acord quart parlava de sensibilitzar i emplaçar a la ciutadania a fer ús 
de les banques d’aquest tipus. 
 
Nosaltres no hem vist res relatiu a aquests temes i, per tant la pregunta és, què s’ha 
fet aquest darrer any en relació a aquests dos acords que va aprovar el Ple Municipal? 
I que és pensa fer en els propers mesos?. 

... 
 
Finalment, i en relació al Prec realitzat pel Grup d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, relatiu a la judicialització del procés, el senyor Àngel Camacho 
Hervás, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC, fa constar l’adhesió del seu 
Grup a la declaració presentada pel Grup d’Esquerra Republicana de 
Catalunya i demana a la resta de grups municipals que es posicionin al 
respecte a fi que consti en Acta. 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:29:39 al 01:42:42 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5801185301584
8689dfd001d?startAt=5379.0 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b58011853015848689dfd001d?startAt=5379.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b58011853015848689dfd001d?startAt=5379.0
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I 
 

PART RESOLUTIVA 
 
 
PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
 
PUNT PRIMER.- APROVACIÓ DE L’ACTA NÚM. 10/16, CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 27 D’OCTUBRE D’ENGUANY. 

Aprovar acta núm. 10/16 

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 01:42:43 al 01:43:57 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5801185301584
8689dfd001d?startAt=6163.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Després de la deliberació i a efectes de comprovar una errada posada de 
manifest pel Grup municipal CEC-CPC, l’acta queda sobre la mesa a petició de 
la Secretaria General. 
 
 
 
 
PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS DE 
L’ALCALDIA QUE A CONTINUACIÓ ES RELACIONEN. 

Donar compte decrets 

Per la Secretària de la Corporació i a efectes del seu coneixement, es dóna 
lectura dels Decrets i Resolucions dictats per l’Alcaldia, el text literal dels quals 
és el següent: 
 
- Decret núm. 4836/16 de data 7 de novembre 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3208/15, de 28 de juliol, es va procedir a designar 
als membres que havien d’integrar el Ple del Consell Municipal de la Cultura de 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b58011853015848689dfd001d?startAt=6163.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b58011853015848689dfd001d?startAt=6163.0
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Cornellà de Llobregat, òrgan sectorial de participació de caràcter permanent i 
instrument de participació ciutadana en aquest sector d’activitat municipal, i a 
nomenar al seu Secretari. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 27 d’octubre d’enguany, la Tinenta d’Alcalde de 
Cultura i Igualtat i Vicepresidenta del Consell Municipal de la Cultura, Sra. Rocío 
García Pérez, proposa modificar la persona que hagi d’assumir la funció de Secretari 
del Consell Municipal de la Cultura, amb motiu de la reestructuració de l’organigrama 
de l’Ajuntament. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides, a la vista de la proposta efectuada per la Vicepresidenta del Consell 
Municipal de la Cultura. 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte, amb motiu de la reestructuració de l’organigrama de 
l’Ajuntament, el nomenament del Sr. Ramón Montserrat Martínez com a Secretari del 
Consell Municipal de la Cultura de Cornellà, i designar en el seu lloc al Sr. Òscar 
Mestre Cabistany, amb les funcions atribuïdes a aquest per l’article 13 del seu 
Reglament Orgànic. 
 
Segon.- Comunicar aquest nomenament a les persones afectades, als efectes 
escaients, i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució, en la propera 
sessió que es convoqui en compliment del que preveu l'article 22 del ROM, en 
concordança amb l’article 38, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 

... 
 
 
- Decret núm. 4837/16 de data 7 de novembre 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3170/15, de 24 de juliol, es va procedir a designar 
als membres que havien d’integrar el Ple del Consell Comunitari de la Infància i 
Adolescència de Cornellà de Llobregat, òrgan sectorial de participació de caràcter 
permanent i instrument de participació ciutadana en aquest sector d’activitat 
municipal, i a nomenar al seu Secretari. 
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Atès que mitjançant escrit de data 24 d’octubre d’enguany, la Tinenta d’Alcalde 
d’Educació i Política Social i Vicepresidenta del Consell Comunitari de la Infància i 
l’Adolescència, Sra. Montserrat Pérez Lancho, proposa modificar la persona que hagi 
d’assumir les funcions de Secretària del Consell Comunitari de la Infància i 
l’Adolescència, amb motiu de l’aplicació del nou organigrama tècnic a l’Ajuntament. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides, a la vista de la proposta efectuada per la Vicepresidenta del Consell 
Comunitari de la Infància i l’Adolescència. 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte, amb motiu de l’aplicació del nou organigrama tècnic a 
l’Ajuntament, el nomenament de la Sra. Sònia Broto Pérez com a Secretària del 
Consell Comunitari de la Infància i l’Adolescència, i designar en el seu lloc a la Sra. 
Immaculada Muñiz Rodríguez, amb les funcions atribuïdes a aquest per l’article 11 del 
seu Reglament Orgànic. 
 
Segon.- Comunicar aquest nomenament a les persones afectades, als efectes 
escaients, i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució, en la propera 
sessió que es convoqui en compliment del que preveu l'article 22 del ROM, en 
concordança amb l’article 38, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:43:58 al 01:44:09 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5801185301584
8689dfd001d?startAt=6238.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b58011853015848689dfd001d?startAt=6238.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b58011853015848689dfd001d?startAt=6238.0
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PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I INNOVACIÓ 
 
PUNT TERCER.- RATIFICAR LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ARTICLE 1, 
3, 23, 24, 25, 26 I 27 DELS ESTATUTS REGULADORS DEL CONSORCI PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.- 

Ratificar  la  proposta  de 
modificació dels Estatuts 

del   Consorci   per   a  la 
Normalització lingüística. 

DICTAMEN 
... 
 
Tal i com es desprèn dels seus propis Estatuts reguladors, aquest Ajuntament és 
membre fundador del Consorci per a la Normalització Lingüística des de l’any 1988, 
quan, mitjançant acord plenari adoptat el dia 24 de febrer de 1988, va acordar la 
seva adhesió al Consorci, en manifestar la seva conformitat a formar part dels seus 
membres fundadors. 
 
Atès que per acord del Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística de 8 de maig 
de 2015, s’ha procedit a l’aprovació de la modificació dels articles 1, 3, 23, 24, 25, 26 i 
27 dels seus Estatuts reguladors, amb l’objecte d’adaptar les seves determinacions a 
la normativa actual en matèria de règim local derivada de les modificacions operades 
a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim local i a la 
actualment derogada Llei 30/1992, de 28 de desembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, com a conseqüència de 
l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració local, i també de les noves determinacions legals que, 
respecte dels Consorcis administratius, es contenen a la Llei 15/2014, de 16 de 
setembre, de Racionalització del Sector Públic i altres mesures de Reforma 
Administrativa. 
 
Atès que el Consorci per a la Normalització Lingüística ha tramés la seva proposta a 
tots els ens i entitats consorciades per a la seva ratificació,  i que el Govern de la 
Generalitat de Catalunya, en la seva qualitat de membre del Consorci, mitjançant 
l’Acord GOV/133/2015, de 4 d’agost, posteriorment publicat al DOGC núm. 6929, de 
6 d’agost següent, ha aprovat aquesta modificació amb certes modificacions respecte 
de la proposta aprovada pel Consorci. 
 
Atès que a l’article 24 dels Estatuts del Consorci es contempla l’existència de personal 
propi, en particular el personal laboral existent a la seva plantilla a 31 de desembre 
de 2013 i el que es derivi de les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la 
normativa vigent, i que d’acord amb les previsions contemplades a l’apartat 5 de la 
Disposició Addicional Vigèsima de la LRJPAC, en aquests moments, a l’article 121.2 de 
la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, que el substitueix, es possible, amb caràcter 
excepcional, que el ens al qual s’adscrigui el Consorci pugui autoritzar la contractació 
directa de personal per part d’aquest quan no sigui possible comptar amb personal 
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procedent de les Administracions participants, en atenció a la singularitat de les 
funcions a desenvolupar.  
 
Vistes les previsions legals contingudes en les normes jurídiques que a continuació es 
relacionen: 
 

 Els articles 12.1.a) i 27 dels Estatuts del Consorci, en concordança amb els articles 
114.j) i 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya, i amb els articles 313.2 i 322 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/95, 
de 13 de juny, respecte del procediment aplicable a les modificacions estatutàries 
dels Consorcis administratius. 

 

 Les actuals previsions legals en matèria de Consorcis administratius contingudes a 
les Lleis 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim local i 30/1992, de 
28 de desembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment 
Administratiu Comú, actualment substituïda aquesta última pels articles 118 i 
següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així 
com als articles 12 a 15 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització 
del Sector Públic i altres mesures de Reforma Administrativa. 

 
Per tot això, el Ponent de la Comissió Informativa d’Economia i Governança, vist 
l’informe núm. 134/2016, de data 10 de novembre, emès per la Secretària General 
d’aquest Ajuntament i d’acord amb el que preveuen els articles 22 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 52 del Text Refós de la Llei 
Municipal de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, proposa 
al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Ratificar la proposta de modificació dels article 1, 3, 23, 24, 25, 26 i 27 dels 
Estatuts reguladors del Consorci per a la Normalització Lingüística en la redacció 
donada per acord del Govern de la Generalitat GOV/133/2015, de 4 d’agost, publicat 
al DOG núm. 6929, de 6 d’agost següent, sempre que, respecte de les previsions 
contingudes al seu article 24 en quant a l’existència de personal propi, resti justificat 
a l’expedient la concurrència de les circumstàncies excepcionals i dels requisits als 
quals fa referència l’article 121.2 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, que possibiliten 
l’existència de personal propi del Consorci. 
 
Segon.- Encomanar al Consorci de Normalització Lingüística la realització dels tràmits 
següents: 
 
a. Publicació del present acord pel termini de trenta dies hàbils, a efectes 

d’al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, disposant que si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o 
suggeriment durant el termini d’informació pública, la modificació estatutària que 
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ara s’aprova inicialment es considerarà aprovada definitivament sense necessitat 
de cap tràmit ulterior. 

 
b. Publicació al Butlletí Oficial de la Província del text íntegre dels Estatuts 

definitivament aprovats, entrant en vigor un cop transcorreguts quinze dies a 
comptar de la seva total publicació, així com publicació del corresponent anunci al 
Diari Oficial de la Generalitat, anunciant la referència del Butlletí Oficial de la 
Província en el que s’hagi publicat íntegrament el seu text. 

 
c. Remissió d’aquests acords, junt amb els adoptats per la resta de membres del 

Consorci i els Estatuts modificats, a la Direcció General d’Administració Local a 
efectes d’inscripció de la modificació operada al Registre d’entitats Locals de 
Catalunya. 

 
Tercer.- Notificar el present acord al Consorci per a la Normalització Lingüística i a la 
resta d’entitats consorciades i, un cop estigui vigent aquesta modificació estatutària, 
difondre-la, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la publicació 
actualitzada i permanent dels Estatuts resultants del Consorci en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:44:10 al 01:48:04 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5801185301584
8689dfd001d?startAt=6250.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
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 Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b58011853015848689dfd001d?startAt=6250.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b58011853015848689dfd001d?startAt=6250.0
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Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

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

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Vots en contra: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 
 
En aquest moment s’absenta de la sessió l’Interventor, senyor Joan R. Sagalés 
Guillamón. 
 
 
 
 

II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
PRIMER.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE ESTADÍSTICA DE VIOLÈNCIA 
DE GÈNERE.- 

Informació de l’Alcaldia 
sobre    estadística    de 
violència de gènere. 

Per part de l’Alcalde es dona compta que la informació relativa a l’estadística 
de violència de gènere d’aquest any, a data 24 de novembre, és la següent: 
 
- Total de víctimes assassinades per violència masclista, 48 dones i 2 menors.  
- Total de dones assassinades pel fet de ser dones, 86. 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:48:04 al 01:48:40 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5801185301584
8689dfd001d?startAt=6484.0 
 
 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
SEGONA.- MOCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS, AMB MOTIU DEL DIA 
INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES DE 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT.- 

Moció  Grups  Politics, amb 
motiu del Dia Internacional 
per   l’eliminació  violència 
envers les dones. 

MOCIÓ 
... 
 
Un any més, avui, Dia Internacional per l’eliminació de la violència contra les dones, 
volem expressar la nostra indignació i la nostra condemna més ferma contra aquest 
tipus de violència. 
 
Les dones continuen patint violència masclista, i el nombre d’assassinades es manté 
en xifres esgarrifoses. Des de l’any 1999, hi ha hagut més de 1.378 feminicidis 
(assassinats de dones pel fet de ser dones) a diferents territoris de l’Estat espanyol. 
 
A data d’avui, segons la informació oficial del Ministeri d’Interior recollida fins al 
8/11/2016, ha segat la vida de quaranta-sis dones i dos menors, encara que aquesta 
xifra augmenta fins a vuitanta-vuit dones segons altres fonts, com ara l’informe que 
elabora Feminicidio.net. 
 
La violència de gènere destrossa vides, famílies i comunitats i és un impediment per al 
ple desenvolupament econòmic, polític, social i cultural de les persones i les societats. 
Les violències masclistes es legitimen i perpetuen a partir dels sistemes patriarcals i la 
cultura masclista que ens devalua, ens cosifica i ofega les nostres veus. Constitueix 
una greu vulneració dels drets humans fonamentals. 
 
Dediquem un sentit record a la memòria de totes les dones assassinades per violència 
masclista i expressem les nostres condolences a les seves famílies i amistats. 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b58011853015848689dfd001d?startAt=6484.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b58011853015848689dfd001d?startAt=6484.0
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Les violències envers les dones adopten múltiples formes: física, psicològica, sexual, 
econòmica... És per aquest motiu que s’han incorporat al protocol marc d’actuació de 
la nostra ciutat la mutilació genital femenina i els matrimonis forçats i que s’està 
treballant en el protocol d’actuació en possibles situacions de violència masclista a les 
festes locals. 
 
Un altre aspecte que s’està manifestant de forma evident és la violència masclista 
digital, especialment en adolescents i persones joves, ja que les xarxes socials 
constitueixen el principal mitjà de comunicació entre els i les joves i es poden 
convertir en un instrument útil per controlar, vigilar, pressionar i desprestigiar la 
persona. 
 
En el compromís d’eradicar la violència masclista, l’Ajuntament de Cornellà, el Consell 
Municipal de la Dona, la Plataforma ciutadana contra la violència masclista, els 
organismes que formen part del Protocol d’Actuació en Casos de Violència Masclista 
a Cornellà i els diferents grups municipals que presentem aquesta moció, ens hem 
unit per construir una xarxa de recursos d’atenció i recuperació per a les dones 
víctimes i per a les seves filles i fills. 
 
Des del Centre d’Informació i Recursos per a les Dones s’han posat en marxa nous 
serveis: 
 

 Més suport professional per fer el seguiment de les dones ateses al CIRD. 
 

 Reforç escolar per als seus fills i filles. 
 

 El programa “els divendres joves al CIRD”, com a espai d’atenció específic per a les 
joves que pateixen situacions de violència, i un espai de trobada i relació per a la 
Xarxa Activa de Joventut per la Igualtat de Cornellà de Llobregat. 

 

 Cal afegir-hi tot el treball de prevenció en les relacions afectives i de parella amb 
joves que s’està fent des de l’àmbit sanitari i el Departament de Joventut. 

 
Les institucions, les organitzacions i les entitats ciutadanes hem de ser un reflex del 
compromís per defensar i eradicar la violència masclista, motiu pel qual cal la nostra 
responsabilitat, tant individual com col·lectiva. És necessari entendre que la violència 
contra les dones és conseqüència d’un sistema social masclista. 
 
Per tot això, els diferents signants proposen al Ple, l’adopció dels següents acords: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar el govern de l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona perquè als pressupostos de l’any 2017 recullin un increment de la partida 
econòmica que dóna suport al nostre Ajuntament per tal de portar a terme els 
programes per combatre la violència masclista, i dotin aquelles partides 
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pressupostàries destinades a aquesta lluita contra violència masclista que s’han anat 
retallant en els últims anys. 
 
Segon.- Instar el govern de l’Estat a la creació d’un protocol d’actuació en l’àmbit 
nacional en cas de violència masclista digital i a la incorporació al currículum de 
formació en relació a aquest àmbit. Garantir i promoure que tots els professionals 
que treballen en temes de violència de gènere tinguin la formació específica per tal de 
no reproduir les estructures patriarcals. 
 
Tercer.- Instar el govern de la Generalitat perquè es treballi en l’aplicació i el 
desplegament de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i 
homes. 
 
Quart.- Donar suport i adherir-nos a la xarxa de ciutats lliures de tràfic de dones, 
nenes i nens destinats a la prostitució. Des de l’Ajuntament, exigir el govern central i 
al de la comunitat autònoma que s’apliqui la llei, perseguint el tràfic de dones, així 
com els proxenetes i els locals on actuen. 
 
Cinquè.- Desenvolupar el III Pla Transversal de Polítiques d’Igualtat de Cornellà de 
Llobregat, on es reflecteixen les accions a portar a terme per combatre la violència 
masclista a la nostra ciutat. 
 
Sisè.- Prioritzar els programes que treballen la prevenció amb les i els joves i 
incrementar les acciones de prevenció a la ciutat, potenciant la Xarxa Activa de 
Joventut per la Igualtat per mostrar nous models de relacions igualitàries. 
 
Setè.- Demanar al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya que faci una 
revisió urgent de les ordres de protecció i dels nivells de risc en el territori català i la 
supervisió determinada a tots els casos, garantint que totes les víctimes en situació de 
risc obtinguin una ordre de protecció judicial. 
 
Vuitè.- Traslladar aquests acords al president del govern de la Generalitat de 
Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de 
les Dones, al president del govern de l’Estat espanyol i als grups parlamentaris del 
Congrés dels Diputats. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:48:41 al 02:07:34 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5801185301584
8689dfd001d?startAt=6521.0 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b58011853015848689dfd001d?startAt=6521.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b58011853015848689dfd001d?startAt=6521.0
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Durant la deliberació d’aquest punt, s’absenta temporalment de la sessió el 
senyor Àngel Camacho Hervàs, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC, que 
s’incorpora a la mateixa amb caràcter previ a la votació. 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció, és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
En aquest moment s’absenten de la sessió els senyors Daniel Serrano 
Coronado i Manuel Casado Ruiz, Regidors del Grup Municipal del PP. 
 
 
 
 
TERCERA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CEC-CPC, PER A DEFINIR 
ELS USOS DE CAN BAGARIA DE MANERA PARTICIPATIVA.- 

Moció de CEC-CPC, per a 
definir  els  usos  de Can 
Bagaria  de manera parti- 
Cipativa. 

MOCIÓ 
... 
 
L’edifici de la fàbrica Bagaria, popularment conegut com a Can Bagaria, ubicat a 
l’extrem nord del barri del Pedró, catalogat i protegit com a Bé Cultural d’Interès 
Local i actualment propietat de l’Ajuntament de Cornellà, constitueix un actiu per a la 
nostra ciutat que hem de preservar i potenciar. 
 
Aquesta obra modernista de Modest Feu constitueix un element singular en el nostre 
patrimoni arquitectònic, tant pel que fa a l’aplicació d’aquest estil a una instal·lació 
industrial com pel que fa a la diversitat dels diferents edificis que formen el conjunt o 
a elements com les característiques voltes dels mateixos. Construïda entre 1922 i 
1925 i havent tingut un ús industrial fins el 1972, és també una peça clau per a la 
nostra memòria històrica i la nostra identitat com a ciutat eminentment industrial 
durant les darreres dècades. 
 
Alhora, en una ciutat amb un terme municipal edificat gairebé completament i amb 
zones amb un urbanisme caòtic fruit de la construcció o consolidació de barris durant 
el desarrollismo franquista, ens trobem amb la paradoxa que cal créixer cap endins 
mentre els espais buits per dur a terme aquest creixement són gairebé inexistents. En 
aquest context, Can Bagaria constitueix una oportunitat d’or al servei de la ciutat i 
dels cornellanencs i les cornellanenques. 
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Tant l’estat del conjunt arquitectònic, que aconsella rehabilitar-lo per garantir-ne 
unes condicions de conservació òptimes, com l’esmentada limitació d’espais, 
revesteixen d’especial importància la determinació dels usos que se li han de donar a 
Can Bagaria. Aquest fet pot determinar el desenvolupament dels barris del Pedró i de 
Gavarra-Lindavista, així com del conjunt de la ciutat, durant els propers anys, i és per 
això que hi esdevé fonamental la participació popular i del teixit associatiu. 
 
Aquesta participació ha de comportar, en tot cas, un procés de debat ciutadà en què 
els cornellanencs i les cornellanenques expressin les seves inquietuds i necessitats per 
tal de definir les activitats que s’hi hauran de desenvolupar, que poden anar des 
d’equipaments lúdics, culturals o educatius fins a activitats productives generadores 
d’ocupació, passant per un ampli ventall d’idees que només des de les aportacions de 
la ciutadania i les entitats poden ser originals, variades i útils. 
 
De la mateixa manera, cal obrir dins d’aquest procés participatiu un espai específic en 
què les entitats determinin, a partir de les seves necessitats i les del conjunt de la 
ciutat, si escau que una part de Can Bagaria sigui gestionada i dinamitzada per les 
entitats de manera autogestionada. Trobem exemples que poden ser referents en 
aquest sentit, i concretament en l’àmbit cultural, com ara Can Batlló (al barri 
santsenc de la Bordeta) o l’Ateneu Popular de Nou Barris (a la Trinitat Nova). 
 
Finalment, durant el procés de decisió cal tenir en compte també l’impacte territorial 
dels usos que ha de tenir Can Bagaria. Podem classificar en fins a tres nivells els 
àmbits territorials als quals pot fer servei l’equipament: en primer lloc, i de manera 
fonamental, als barris del Pedró i de la Gavarra-Lindavista; en segons lloc, i igualment 
important, al conjunt de Cornellà; i en tercer lloc, als municipis més propers i, 
especialment, als barris del Gall, la Montesa i les Planes. 
 
Així, caldrà combinar les necessitats del barri que en altres parts de la ciutat poden 
cobrir altres equipaments, les necessitats del conjunt de la ciutat i fins i tot les 
necessitats de les poblacions properes, sempre fent determinant la veu del teixit 
associatiu i la ciutadania cornellanencs però amb l’escolta activa dels municipis veïns. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Cornellà en Comú-Crida per Cornellà 
proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Iniciar, en el termini màxim d’un any des de l’aprovació de la present moció, 
un procés participatiu per determinar els usos de Can Bagaria, a fi de respondre a les 
necessitats i inquietuds de la població, així com definir les característiques de les 
rehabilitacions que siguin escaients. 
 
Segon.- El procés participatiu per determinar els usos de Can Bagaria comptarà, com 
a mínim, amb les següents fases: 
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a) Una fase en què les entitats de la ciutat puguin valorar la idoneïtat de gestionar 

directament una part de Can Bagaria. 
 
b) Una fase en què les entitats, la ciutadania, les empreses de l’economia social i 

solidària i els grups municipals podran fer propostes d’usos. 
 
c) Una fase de debat ciutadà, que haurà de comportar com a mínim una ronda 

d’assemblees obertes que podran tenir caràcter territorial i sectorial. 
 
d) Una consulta popular per tal que la població decideixi directament quines 

propostes s’han de dur a terme. 
 
Tercer.- En cap cas no es preveurà l’ús de Can Bagaria per part d’empreses privades, 
tret de les que responguin a criteris d’economia social i solidària. La gestió de l’espai 
es farà directament per part de l’Ajuntament –en solitari o conjuntament amb altres 
administracions-, d’entitats o d’empreses de l’economia social i solidària. 
 
Quart.- Estudiar la fórmula mitjançant la qual els municipis propers puguin aportar la 
seva visió al procés participatiu a fi d’extreure de Can Bagaria la màxima rendibilitat 
social per a l’entorn on s’ubica, sense que en cap cas l’opinió del teixit associatiu i la 
ciutadania cornellanencs deixin de ser determinants. 
 
Cinquè.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Baix Llobregat, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya els recursos que 
puguin ser necessaris per al desenvolupament dels projectes escollits per la 
ciutadania, sens perjudici que la responsabilitat de dur-los a terme recaigui 
íntegrament en l’Ajuntament. 
 
Sisè.- Emmarcar el procés de decisió dels usos de Can Bagaria en una planificació 
global, a nivell de ciutat, dels usos dels espais buits de Cornellà, tant si són de 
propietat municipal com si no ho són però d’interès municipal. 
 
Setè.- Traslladar aquests acords a totes les entitats de la ciutat. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

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

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 41711: 
... 
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Esmena de supressió al Primer Punt dels acords: 
 
Primer.- Iniciar, en el termini d’un any des de l’aprovació de la present moció, un 
procés participatiu per a determinar els usos de Can Bagaria a fi de respondre a les 
necessitats i inquietuds de la població, així com definir les característiques de les 
rehabilitacions que siguin escaients. 
 
 
Esmena d’addició d’un Segon paràgraf i renumeració dels següents: 
 
Segon.- Acabar, aprovar i executar per l’Ajuntament, en el mateix termini d’un any, el 
Pla de Rehabilitació integral del complex a fi d’assegurar la seva conservació, 
restauració i rehabilitació. 

... 
 
 

 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 41713: 
... 
 
Esmena de Modificació del Segon Punt dels Acords: 
 
Segon.- El procés participatiu sobre els usos de Can Bagaria comptarà, entre d’altres, 
amb les següents fases: 
 
a) Elaboració per part de l’Ajuntament, prèvia informació favorable de la Comissió 

Municipal de Patrimoni, d’una proposta inicial de pla d’usos i serveis del conjunt 
del complex de Can Bagaria. 

 
b) Obrir el tràmit d’informació pública sobre la proposta inicial de “Pla d’usos i 

serveis de Can Bagaria” amb un termini prou ampli a fi que la ciutadania i les 
entitats, així com les institucions locals veïnes, comarcals, metropolitanes i 
provincials puguin formular les seves al·legacions o propostes. 

 
c) Convocar a l’inici del procés d’informació pública una audiència pública a cada 

districte de Cornellà a fi d’informar, de manera oberta i participativa, sobre les 
característiques i objectius de la proposta inicial de Pla d’usos i serveis. 

 
d) La reformulació per part de l’Ajuntament, amb la informació favorable de la 

Comissió Municipal de Patrimoni, d’una proposta final de Pla d’usos i serveis que 
tingui en consideració el conjunt d’observacions i al·legacions formulades a la 
proposta inicial en el tràmit d’informació pública. 

 
e) Una consulta popular sobre la proposta final de Pla d’usos i serveis de Can 

Bagaria. 
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Addició d’un nou acord i renumeració dels següents: 
 
Tercer.- Un cop efectuada la consulta, el Pla d’Usos i Serveis de Can Bagaria es 
sotmetrà, a proposta de l’alcaldia, a l’aprovació del Ple Municipal. 

... 
 
 
Esmenes presentades pel Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-
Esquerra Unida i Alternativa-L’Esquerra Plural-Entesa (ICV-EUiA-EP-E) 
 

 Esmena núm. 3 presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E amb registre 
d’entrada 41714: 
... 
 
Esmena 1: 
 
Substituir de l’exposició de motius el paràgraf que va de “De la mateixa manera fins 
(Trinitat Nova)” per els següents paràgrafs: 
 
Can Bagaria pot esdevenir un equipament social, educatiu o cultural de primer ordre 
de la ciutat. Un equipament que faciliti i promogui el desenvolupament social i 
cultural de la nostra ciutat, però no pot ser un equipament aïllat. És a través dels 
equipaments, esdeveniments i projectes culturals de ciutat, d’escala i projecció 
diverses, on es manifesta la gestió pública de la cultura. Si volem un equipament fort 
a Can Bagaria hem de reforçar als altres equipaments existents fent-los més 
accessibles, eficients i participatius i impulsant gestions diverses prioritzant l’accés a 
la cultura a la ciutadania per sobre del rèdit econòmic, ens hem d’assegurar la 
redistribució dels recursos i la producció cultural per eliminar la concentració i 
democratitzar barrialment la cultura entesa en sentit ampli. 
 
El procés per definir els usos de Can Bagaria ha d’estar contemplat tant en el Pla 
d’Actuació de Mandat com en el Pla Estratègic de Cultura. L’Ajuntament ha de seguir 
defensant una gestió de la cultura com a bé comú, és a dir, com a un dret de tothom 
a participar-hi per a construir un model de ciutat més just, més plural i més 
democràtic. És per això que en aquest moments cal reconèixer i reforçar noves formes 
de diàleg, relació i acompanyament de la cultura de base, de les iniciatives 
emergents, de les xarxes i les diverses cultures dels nostres barris, per repensar els 
diversos ecosistemes culturals que cal promoure. Hem d’optimitzar les formes 
híbrides de gestió pública amb noves institucionalitats que incloguin al teixit cultural 
de base i la ciutadania. 
 
Necessitem de la titularitat públic-comunitària amb marcs reguladors que 
garanteixen l’autonomia alhora que s’implementen processos d’avaluació i 
transparència subjectiva. La gestió d’equipaments o autogestió d’espais municipals 
ha d’estar regulada i vinculada a la participació ciutadana. Es necessita una base 
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jurídica per aquest tipus de gestió dels equipaments públics. Una norma que reguli les 
característiques dels quals poden ser subjectes de la gestió o autogestió cívica. S’han 
de regular els requisits necessaris, mínims perquè un equipament, activitat, servei 
sigui objecte de la gestió o autogestió per part de la ciutadania. També ha de regular 
les diferents formes d’adjudicació i el seu procediment. Aquesta gestió o autogestió 
pot generar beneficis i la norma deu concretar la seva destinació o destinacions. Els 
continguts de les bases aplicables, la formalització de la gestió i els aspectes laborals i 
econòmics són altres aspectes normalitzables. 
 
Cal una gestió col·lectiva, participativa i de democràcia distribuïda, normalitzada i 
directa tant dels espais com dels equipaments i projectes culturals. Com va plantejar 
l’any 2012 la plataforma cívica Dibagarias on van participar part del teixit cultural de 
la ciutat i referents culturals com Xavier Artal o Óscar Abril Ascaso, cal obrir processos 
on la ciutadania pugui tenir un paper clau en la definició, a partir de les seves 
necessitats i les del conjunt de la ciutat, del que es pot ubicar a Can Bagaria i com es 
gestiona. Per últim la gestió comunitària d’equipaments des d’una perspectiva 
pública, té referents en els ateneus de principis de segle XX, en el moviment okupa, en 
el moviment veïnal dels 70 i en la progressiva xarxa d’espais, que s’està creant en 
l’actualitat, i que funcionen sota els valors i els principis de l’economia social com són 
l’Ateneu Popular de Nou Barris i Can Batlló. 
 
Modificar els acords: 
 
Ubicar el SISÈ acord com a PRIMER amb el següent redactat: “Emmarcar el procés de 
decisió d’usos de Can Bagaria en una planificació global, a nivell de ciutat, dels usos 
dels espais buits municipals i d’interès municipal de Cornellà i de la planificació 
estratègica de Cultura aprovada al Ple i del futur Pla d’Actuació de Mandat de 
Cornellà.” 

... 
 
 

 Esmena núm. 4 presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E amb registre 
d’entrada 41715: 
... 
 
Esmena 2: 
 
Modificació dels ACORDS. 
 
A. Modificar l’actual acord PRIMER en el sentit següent: “Iniciar, en el termini màxim 

d’un any des de l’aprovació de la moció, un procés participatiu per determinar els 
usos de Can Bagaria a fi de respondre a les necessitats i inquietuds de la ciutat i la 
seva població. Aquest procés haurà de comptar amb un informe consensuat de 
necessitats d’equipaments i serveis de la ciutat i els barris propers a Can Bagaria i 
d’un informe de les possibilitats d’usos que permet l’actual edifici catalogat i de les 
necessitats de rehabilitació que caldria fer. 
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B. Incloure un nou apartat a) en aquest sentit: 
 

a) Una fase on la ciutadania conegui les possibilitats de Can Bagaria, les 
experiències similars fetes a d’altres indrets i les necessitats d’equipaments i 
serveis de la ciutat de Cornellà. 

 
C. Modificar l’acord TERCER en el següent sentit: “En el cas en que es defineixin usos 

per l’activitat econòmica al recinte Can Bagaria aquesta ha de respondre a criteris 
d’economia social i solidària que sigui compatible amb la resta d’usos ubicats a 
Can Bagaria i que permeti un arrelament de l’activitat econòmica a la ciutat.” 

 
D. Afegir a l’inici de l’acord QUART: “Analitzar i compartir públicament les 

experiències similars a Can Bagaria que s’han desenvolupat a Catalunya i a la 
resta de l’Estat, i ...”. 

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

 Esmena núm. 5 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 41720: 
... 
 
Modificació del Tercer Acord: 
 
Tercer.- En cap cas no es preveurà l’ús de Can Bagaria per empreses privades, tret de 
les que responguin als criteris educatius, culturals, socials o econòmics establerts en el 
Pla d’Usos i Serveis. 
 
 
Addició d’un nou acord i reformulació dels següents: 
 
Quart.- La gestió del complex es farà directament per part de l’Ajuntament, en solitari 
o mancomunadament amb altres institucions públiques locals. Aquesta gestió local 
serà compatible amb la gestió privativa dels espais adjudicats a entitats específiques, 
les quals es faran corresponsables de la gestió de l’espai, d’acord amb el Pla d’usos i 
serveis i les prescripcions del “Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric, Artístic, 
i Arquitectònic i Catàleg de Cornellà de Llobregat”. 

... 
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 Esmena núm. 6 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 41723: 
... 
 
Modificació Cinquè Acord: 
 
Cinquè.- Sol·licitar a les institucions locals, al Consell Comarcal, l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya els recursos 
necessaris per al desenvolupament del Pla d’Usos i Serveis de Can Bagaria aprovat 
per l’Ajuntament de Cornellà, sens perjudici que la responsabilitat de dur-los a terme 
recaigui íntegrament en l’Ajuntament. 
 
 
Modificació del Setè Acord: 
 
Setè.- Traslladar aquests acords a totes les entitats de la ciutat, al Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, a la Diputació de Barcelona, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
a la Generalitat de Catalunya. 

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

 Esmena núm. 7 presentada pel Grup Municipal del PSC-CP amb registre 
d’entrada 41745: 
... 
 
Incorporar a l’exposició de motius: 
 
Actualment, ja s’han determinat diferents usos per al futur equipament de Can 
Bagaria. És previst incorporar en el recinte, un cop realitzades les pertinents tasques 
de rehabilitació, l’Escola Municipal de Música existent amb la seva ampliació, i ubicar 
–sempre que sigui factible per a les seves necessitats educatives- l’Escola de Segona 
Oportunitat de la Fundació El Llindar. El recinte també haurà d’acollir un nou espai 
social destinat per als veïns i veïnes del barri del Pedró. 
 
Aquests equipaments esmentats tenen la voluntat d’esdevenir el pal de paller a 
l’entorn del qual es pugui desenvolupar un projecte de ciutat orientat al camp de la 
formació i la creació socio-cultural i les activitats cíviques, així com de serveis 
comunitaris que reverteixin en el barri i en el territori en general. 
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Modificar els acords en el següent sentit: 
 
Segon.- El procés participatiu per determinar els usos de Can Bagaria comparà amb 
les aportacions i propostes de tota la ciutadania en general, per tal de fer sentir la veu 
contribuint al debat on qualsevol persona interessada, ja siguin entitats, la 
ciutadania, les empreses de l’economia social i solidària, grups municipals, 
universitats, comunitat educativa, professionals del camp de l’empresa i la creació, 
tècnics especialitzats, impulsors de projectes similars en d’altres territori, etc. faran 
aportacions originals, variades i útils per al futur de Can Bagaria. A través del Cornellà 
Opina, com a espai d’opinió i corresponsabilitat ciutadana, es realitzarà una consulta 
per tal que la població orienti i expressi la seva opinió sobre quines propostes s’han de 
dur a terme. 
 
Cinquè.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Baix Llobregat, a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, al Govern espanyol 
i la Unió Europea, els recursos... 
 
 
Eliminar tercer, quart i sisè acord. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:07:35 al 02:29:26 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5801185301584
8689dfd001d?startAt=7655.0 
 
 
Durant la deliberació d’aquest punt, s’absenten temporalment de la sessió la 
senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM i el 
senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, 
que s’incorporen a la mateixa amb caràcter previ a la votació. 
 
 
A les vint-i-una hores vint minuts, i abans de sotmetre a votació la moció, es fa 
un recés a instàncies del senyor Alcalde, a efectes que els grups municipals 
puguin consensuar una postura, reprenent-ne novament la sessió a les vint-i-
una hores i trenta minuts, amb l’assistència de tots els regidors i regidores 
que conformen el Ple menys els regidors del Grup Municipal del PP, senyors 
Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado Ruiz, i el regidor del Grup 
Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b58011853015848689dfd001d?startAt=7655.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b58011853015848689dfd001d?startAt=7655.0
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VOTACIÓ DE LA MOCIÓ  

 
Després de la deliberació de la moció i de les esmenes presentades, aquest 
punt queda sobre la taula a petició del Grup municipal proponent sense 
entrar en la fase de votació.  
 
 
En aquest moment s’incorporen a la sessió els senyors Daniel Serrano 
Coronado i Manuel Casado Ruiz, Regidors del Grup Municipal del PP, i el 
senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E. 
 
 
 
 
QUARTA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE C’S, RELATIVA A LA 
INSTAL·LACIÓ DE LAVABOS PÚBLICS GRATUÏTS EN ELS PARCS I ZONES 
INFANTILS DE LA CIUTAT. 

Moció de C’s, relativa a la 
instal·lació    de   lavabos 
públics   gratuïts   en  els 
parcs i zones infantils. 

MOCIÓ 
... 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que la nostra ciutat compta amb dos grans parcs com són Can Mercader i el Parc 
de la Infanta, on es reuneixen grups de persones de totes les edats per jugar, fer 
esport o simplement passejar i relaxar-se, parcs que estan dotats d’instal·lacions 
esportives, àrees infantils, àrees per gossos, àrees d’oci, diferents màquines per fer 
exercici físic i carrils-bici, a més de grans espais de gespa per al gaudiment de la 
ciutadania de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que els nostres parcs i zones infantils són llocs de trobada els dies laborables, 
però sobretot els caps de setmana, quan sol produir-se una gran afluència d’usuaris. 
 
Atès que els lavabos públics a Cornellà s’instal·len de forma provisional amb motiu de 
festes o d’algun esdeveniment especial, convé remarcar que precisament aquesta 
falta d’urinaris i serveis públics en diferents ubicacions amb gran afluència de 
persones –en especial al Parc de la Infanta-, provoca i comporta que molts usuaris 
que freqüenten aquestes zones, especialment nens i grans, hagin de fer ús en els 
millors dels casos, d’establiments d’hosteleria. 
 
Atès que si es vol passar una estada prolongada als parcs, especialment si és amb 
nens o gent gran, actualment es fa difícil degut a la inexistència de lavabos en cas de 
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necessitat. Creiem que cal facilitar a la població l’accés als esmentats serveis públics, 
mesura que evitaria certes conductes incíviques i preservaria la dignitat de les 
persones. 
 
Atès que per tot l’exposat anteriorment, el Grup Municipal Ciutadans, per tal de 
continuar donant-li un bon servei als nostres veïns i per tal de seguir potenciant els 
parcs i espais verds com a element de millora de la qualitat de vida ciutadana, 
mitjançant aquesta moció proposa la instal·lació de lavabos públics, moderns, 
adaptats a la normativa per a persones amb mobilitat reduïda i que siguin gratuït 
l’ús, prenent com a referència els precedents creats per ciutats com Oviedo, Gijón o 
Palència entre d’altres, mitjançant l’adopció pel Ple de l’Ajuntament de Cornellà dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar el Departament d’Espai Públic a que realitzi els estudis i tràmits 
pertinents per a la instal·lació de lavabos públics permanents als parcs de Can 
Mercader i del Canal de la Infanta, amb una adequada senyalització viària de la seva 
ubicació. 
 
Segon.- Que tots els lavabos que es construeixin en aquests espais compleixin tant la 
normativa en matèria d’accessibilitat, com de neteja i de manteniment, procurant 
vetllar pel seu bon estat. 
 
Tercer.- Estudiar la viabilitat d’ubicar urinaris públics en altres emplaçaments com la 
Plaça Catalunya, Plaça Europa, Plaça de Sant Ildefons i Plaça Pallars i en altres zones 
de Cornellà que es considerin estratègiques. 
 
Quart.- Dotar les zones d’instal·lació ja acordades d’un o varis WC portàtils 
provisionals mentre es realitzen les obres. 
 
Cinquè.- Que els presents acords s’incloguin dins del Pla de Mobilitat -remodelació i 
planificació d’espais públics en concret- que s’està elaborant actualment. 
 
Sisè.- Informar d’aquest acord a les associacions de veïns de la ciutat i les entitats, i 
difondre-ho al web municipal, a Cornellà Informa i a Ràdio Cornellà. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

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

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 41726: 
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... 
 
Esmena de Modificació del Primer Acord: 
 
Primer.- Instar al Departament d’Espai Públic a que realitzi els estudis i tràmits 
pertinents per a la instal·lació de lavabos públics al Parc del Canal de la Infanta, amb 
una adequada senyalització viària de la seva ubicació, tant al Parc de Can Mercader 
com al del Canal de la Infanta. 
 
 
Esmena d’Addició al Segon Acord: 
 
Segon.- Que tots els lavabos que es construeixin en aquests espais compleixin tant la 
normativa en matèria d’accessibilitat, com de neteja i de manteniment procurant 
vetllar pel seu bon estat i amb cartelleria i elements suficients per la conscienciació 
del bon ús dels mateixos. 
 
 
Esmena d’Addició d’un Tercer Acord i renumeració dels següents (renumerar els 
actuals Tercer, Quart, Cinquè i Sisè com a Quart, Cinquè, Sisè i Setè 
respectivament): 
 
Tercer.- En cap cas es realitzaran noves instal·lacions que augmentin el volum 
edificable per ubicar lavabos al Parc de Can Mercader. En el cas de fer-ne de nous, 
s’aprofitaran espais ja existents dins dels edificis actuals. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:29:27 al 02:37:46 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5801185301584
8689dfd001d?startAt=8967.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és acceptada pel Grup Municipal de C’s, i d’acord a l’article 133 del 
ROM, queda incorporada a la Moció. 
 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b58011853015848689dfd001d?startAt=8967.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b58011853015848689dfd001d?startAt=8967.0
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MOCIÓ RESULTANT 

... 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que la nostra ciutat compta amb dos grans parcs com són Can Mercader i el Parc 
de la Infanta, on es reuneixen grups de persones de totes les edats per jugar, fer 
esport o simplement passejar i relaxar-se, parcs que estan dotats d’instal·lacions 
esportives, àrees infantils, àrees per gossos, àrees d’oci, diferents màquines per fer 
exercici físic i carrils-bici, a més de grans espais de gespa per al gaudiment de la 
ciutadania de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que els nostres parcs i zones infantils són llocs de trobada els dies laborables, 
però sobretot els caps de setmana, quan sol produir-se una gran afluència d’usuaris. 
 
Atès que els lavabos públics a Cornellà s’instal·len de forma provisional amb motiu de 
festes o d’algun esdeveniment especial, convé remarcar que precisament aquesta 
falta d’urinaris i serveis públics en diferents ubicacions amb gran afluència de 
persones –en especial al Parc de la Infanta-, provoca i comporta que molts usuaris 
que freqüenten aquestes zones, especialment nens i grans, hagin de fer ús en els 
millors dels casos, d’establiments d’hosteleria. 
 
Atès que si es vol passar una estada prolongada als parcs, especialment si és amb 
nens o gent gran, actualment es fa difícil degut a la inexistència de lavabos en cas de 
necessitat. Creiem que cal facilitar a la població l’accés als esmentats serveis públics, 
mesura que evitaria certes conductes incíviques i preservaria la dignitat de les 
persones. 
 
Atès que per tot l’exposat anteriorment, el Grup Municipal Ciutadans, per tal de 
continuar donant-li un bon servei als nostres veïns i per tal de seguir potenciant els 
parcs i espais verds com a element de millora de la qualitat de vida ciutadana, 
mitjançant aquesta moció proposa la instal·lació de lavabos públics, moderns, 
adaptats a la normativa per a persones amb mobilitat reduïda i que siguin gratuït 
l’ús, prenent com a referència els precedents creats per ciutats com Oviedo, Gijón o 
Palència entre d’altres, mitjançant l’adopció pel Ple de l’Ajuntament de Cornellà dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar al Departament d’Espai Públic a que realitzi els estudis i tràmits 
pertinents per a la instal·lació de lavabos públics al Parc del Canal de la Infanta, amb 
una adequada senyalització viària de la seva ubicació, tant al Parc de Can Mercader 
com al del Canal de la Infanta. 
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Segon.- Que tots els lavabos que es construeixin en aquests espais compleixin tant la 
normativa en matèria d’accessibilitat, com de neteja i de manteniment procurant 
vetllar pel seu bon estat i amb cartelleria i elements suficients per la conscienciació 
del bon ús dels mateixos. 
 
Tercer.- En cap cas es realitzaran noves instal·lacions que augmentin el volum 
edificable per ubicar lavabos al Parc de Can Mercader. En el cas de fer-ne de nous, 
s’aprofitaran espais ja existents dins dels edificis actuals. 
 
Quart.- Estudiar la viabilitat d’ubicar urinaris públics en altres emplaçaments com la 
Plaça Catalunya, Plaça Europa, Plaça de Sant Ildefons i Plaça Pallars i en altres zones 
de Cornellà que es considerin estratègiques. 
 
Cinquè.- Dotar les zones d’instal·lació ja acordades d’un o varis WC portàtils 
provisionals mentre es realitzen les obres. 
 
Sisè.- Que els presents acords s’incloguin dins del Pla de Mobilitat -remodelació i 
planificació d’espais públics en concret- que s’està elaborant actualment. 
 
Setè.- Informar d’aquest acord a les associacions de veïns de la ciutat i les entitats, i 
difondre-ho al web municipal, a Cornellà Informa i a Ràdio Cornellà. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
La moció és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
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Vots en contra: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

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

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 
 
 
 
CINQUENA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC-AM, RELATIVA A 
LA PROBLEMÀTICA DE SALINITAT DE LES AIGÜES DEL LLOBREGAT I DELS 
SEUS AQÜIFERS. 

Moció d’ERC-AM, relativa a 

la problemàtica de salinitat 
de les aigües del Llobregat i 
dels seus aqüífers. 

MOCIÓ 
... 
 
Des de la consolidació de la mineria de la potassa al Bages (1925), els perjudicis per 
als usuaris de les aigües situats riu avall van ser immediats. Els afectats ho han estat 
denunciant durant dècades a les administracions responsables en cada cas i 
reiteradament fins l’actualitat, sobretot a la Regió Metropolitana de Barcelona 
(RMB), on un 40% de l’abastament d’aigua potable prové de la conca del riu 
Llobregat (uns 2.2 M/h). 
 
Des de l’any 1909 el recurs hídric es localitza sobretot a l’aqüífer de la vall baixa del 
Llobregat on hi han els pous d’extracció d’aigua, cabals que van ser reforçats amb la 
construcció en el terme de Sant Joan Despí d’una Estació de Tractament d’Aigua 
Potable (ETAP) l’any 1955, ampliada el 1963, que capta aigües superficials, les tracta i 
amb elles abasteix la RMB. 
 
El primer col·lector de salmorres (1968), que transporta els residus salins des de 
Cardona i Balsareny fins al mar, en el seu moment va treure pressió al greu problema 
que pateixen les aigües del riu Llobregat. Però des de fa uns anys (1995), el col·lector 
es troba al límit de capacitat (des dels seus inicis el col·lector s’ha trencat unes 550 
vegades), salinitzant l’aqüífer i perjudicant les activitats agrícoles, així com la mateixa 
fauna i flora del riu. Per a resoldre el problema de la salinitat, l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) va ampliar el col·lector de salmorres en una primera fase des d’Abrera 
fins al mar, i resta encara pendent la segona fase d’ampliació del col·lector d’Abrera a 
Castellgalí. 



 
 

 
 

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

 

 75 

 
Malgrat tot, el problema de la salinitat de les aigües del Llobregat va en augment i 
amenaça la salubritat de les aigües de boca de les poblacions de la RMB. Per un 
costat s’estan ampliant les extraccions de minerals salins a Súria amb el nou projecte 
Phoenix i amb el projecte de producció de sal Vacuum (sal molt pura). 
 
Aquesta ampliació de l’activitat agreuja el problema ja existent dels més de 80 
milions de tones de residus sòlids, majoritàriament de sal sòdica, que al llarg dels 
anys (1958-2016) s’han acumulat a cel obert. Des de l’any 1998 l’actual 
concessionària, l’empresa Iberpotash del grup Dead Sea Works, ara anomenada 
ISRAEL CHEMICALS LIMITED (ICL) Iberia Súria & Sallent, segueix dipositant de moment 
unes 5.000 Tm/dia en els gegantins runams situats a Súria (Fusteret) i Sallent 
(Cogulló). Hi ha el projecte de tancar l’explotació a Sallent i traslladar-la a Súria amb 
el personal i transport dels residus de Sallent a l’abocador de Súria, i així es preveu fer 
desaparèixer el runam de Sallent en uns 50 anys amb una segona planta de sal 
Vacuum a Sallent. 
 
Les respostes d’actuació en origen no han estat suficients per assolir els resultats 
necessaris, tant per recuperar una bona qualitat de les aigües del Llobregat com per 
actuar sobre aquests residus sòlids acumulats; els programes de restauració dels 
runams previstos en el PDU aprovat per la Generalitat l’any 2006, que afecten unes 
100 Ha, s’han incomplert. Per aquest motiu el 13 de novembre de 2015 la Generalitat 
i ICL Iberia van signar un nou conveni per a l’elaboració d’un nou PDU. 
 
La manca de solució en origen a la salinitat de les aigües, els perjudicis que 
representa tant per al subministrament d’aigua potable com per l’impacte sobre el 
medi ambient aigües avall de Súria i Salent, fan que la societat civil, tant entitats com 
particulars, davant la inoperància o insuficiència de l’actuació administrativa, han 
denunciat judicialment l’impacte generat per l’abocament i dipòsit dels residus salins. 
Fins ara s’han aconseguit quatre sentències fermes en l’àmbit contenciós i una en 
l’àmbit penal: 
 
- Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), d’11 d’octubre de 

2011, contra el programa i la fiança de restauració dels abocaments a Sallent, que 
obliga a fer un nou programa de restauració d’aplicació immediata i que la fiança 
de restauració sigui proporcionada al cost real de restauració de l’entorn modificat 
per les muntanyes de runams salins. Aquesta resolució judicial fou confirmada per 
la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de 4 de gener de 
2013. 

 
- Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de 16 de juliol de 

2013 en el contenciós contra el POUM 2010 de Sallent, impulsat per l’Associació 
de Veïns de la Rampinya/Montsalat, per la qual s’anul·la la clau 19 del POUM de 
l’àrea d’abocament de residus miners. 

 
- Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de 15 d’octubre de 

2013 en el contenciós contra l’autorització ambiental de l’explotació minera de 
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Sallent-Balsareny, impulsat per l’Associació de Veïns de la Rampinya/Montsalat, 
per la qual s’anul·la l’autorització ambiental per incompliment urbanístic i per 
ignorar l’impacte ambiental, i prescriu un nou programa de restauració d’aplicació 
immediata, amb una fiança de restauració proporcional al cost real. Aquesta 
sentència fou declarada ferma per la sentència de setembre de 2015 del Tribunal 
Suprem. 

 
- Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de 18 de febrer de 

2014 en el contenciós contra l’Ajuntament de Sallent per tolerar abocaments 
salins, impulsat per l’Associació de Veïns de La Rampinya/Montsalat, per la qual 
s’anul·la la resolució de l’Ajuntament de Sallent de 18 de juliol de 2008 que es 
negava a obrir un expedient de protecció de la legalitat urbanística a l’àrea del 
runam del Cogulló. La resolució judicial obliga a l’aturada dels abocaments i la 
necessitat de restablir la realitat física alterada. 

 
- En l’àmbit penal, l’any 1997 es van iniciar diligències a instàncies de la fiscalia que 

finalment conduïren a la sentència del Jutjat Penal de Manresa de 19 de desembre 
de 2014 per la qual es condemnà Iberpotash i 3 exdirectius pel delicte de 
salinització d’aigües de Sallent, Santpedor, Callús i Súria. La resolució judicial 
imposa penes de 2 anys de presó i multa per a cadascun dels 3 acusats i obliga 
solidàriament a indemnitzar propietaris, a pagar les costes del procediment, a 
controlar completament els lixiviats contaminats dels runams salins de Sallent i 
Súria i a assumir el cost de la recuperació ecològica dels punts de salinització fins a 
retornar als valors de salinitat anteriors a l’existència dels runams. Aquesta 
sentència fou ratificada en part per una sentència de l’Audiència Provincial de 
Barcelona de març de 2016 que condemnà Iberpotash i tres dels seus directius per 
delicte ecològic per haver salinitzat les aigües, rebaixant la condemna a cinc 
mesos de presó atenyent a dilacions indegudes del procés i a un aclariment 
posterior en el càlcul de la pena. 

 
- També en l’àmbit penal, el mes de maig de 2014, a instàncies de la Secció de Medi 

Ambient de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, es van obrir 
noves diligències d’investigació. 

 
A aquestes actuacions judicials cal afegir els dos expedients oberts per la Unió 
Europea a l’Estat espanyol: 
 
- A la DG de Medi Ambient (2014-4044, España) per vulneració del principi de qui 

contamina, paga. 
 
- A la DG de la Competència (SA.35818-Iberpotash) per ajuts il·legals. 
 
Amb aquests antecedents existeixen prou evidències de la salinització de les aigües 
del riu Llobregat causada segons reiterades disposicions judicials pels sistemes 
d’explotació de les mines de potassa, pel dipòsit dels runams salins i per la manca de 
restauració del medi ambient. Aquestes actuacions posen en perill els aqüífers i les 
aigües del Llobregat que abasteixen bona part dels municipis del Baix Llobregat i de 
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Barcelona, a la vegada que dificulten i encareixen els sistemes de potabilització de 
l’aigua de boca. 
 
Una de les competències pròpies de qualsevol municipi és la del subministrament 
d’aigua, així com la de tenir cura de la salubritat pública, tant si es fa per la via d’una 
gestió directa o municipal, com la indirecta per la via de concessió del servei, com és 
el cas de la SGAB. Cornellà s’abasteix de les aigües subterrànies que guarda la zona 
deltaica, amb pous oberts en bona part en el nostre terme municipal, i de les aigües 
superficials del riu que són tractades a l’EDAP de Sant Joan Despí. És per aquest motiu 
que, tant per tractar-se d’una competència municipal, com pel fet que les aigües que 
abasteixen Cornellà deriven del sistema del riu Llobregat, l’Ajuntament de Cornellà ha 
de vetllar per la qualitat i salubritat de l’aigua que abasteix la població. 
 
Amb aquests antecedents i en mèrit de l’interès general i públic de les actuacions 
exposades, traslladem al Ple els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Manifestar la preocupació d’aquest Ajuntament per la problemàtica de la 
salinització de les aigües del Llobregat i dels seu aqüífers derivada del sistema 
d’explotació i gestió de les mines de Súria i dels runams salins de Súria i Sallent, que 
posen en perill la salut pública, encareix el cost de l’aigua pels processos de 
dessalinització que cal aplicar i causa un perjudici al medi ambient, tal com 
reflecteixen les resolucions judicials hagudes fins a aquesta data. 
 
Segon.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que: 
 
- exigeixi a l’empresa Iberpotash la presentació d’un pla de restauració real i 

adequat a les dimensions dels residus de sal acumulats sobre el territori. 
 
- exigeixi que el pla de restauració inclogui la instal·lació d’una xarxa d’indicadors 

dels nivells de salinitat en pous, aqüífers i en el mateix riu a efectes de poder un 
seguiment real i públic dels índexs de salinitat, a fi de poder avaluar l’efectivitat 
dels plans de restauració. 

 
- exigeixi a l’empresa Iberpotash que qualsevol abocament de runam en el futur es 

faci en les condicions adequades a fi de complir amb totes les normatives de 
seguretat necessàries per a aquest tipus de residus, l’incompliment de les quals 
pugui comportar, si fos el cas, la paralització temporal o definitiva de l’activitat 
extractiva. 

 
- informi a l’Ajuntament del procés d’elaboració del Pla Director Urbanístic de 

l’activitat minera al Bages a fi que, si escau, per si mateix o per mitjà d’altres 
instàncies, pugui vetllar per un pla efectiu d’eradicació de qualsevol procés de 
salinització de les aigües del riu Llobregat en el futur. 
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Tercer.- Instar la Societat General d’Aigües de Barcelona a informar a aquest 
Ajuntament de quins han estat en els darrers cinc anys els índexs de salinitat, abans i 
després de la depuració, de les aigües que es subministren a la població de Cornellà i, 
en general, a la regió metropolitana. 
 
Quart.- Comunicar aquesta resolució a la Generalitat de Catalunya, a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, a la DG de Medi Ambient i a la DG de la Competència de 
la Unió Europea. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal de Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía (C’s) 
 

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal de C’s amb registre d’entrada 
41746: 
... 
 
Esmena d’addició al segon punt dels acords: 
 
- Exigir la realització d’un anàlisi químic d’aquestes aigües abans de Súria i exigir la 

mateixa qualitat química (referent a la concentració de sals minerals dissoltes) 
una qualitat d’aigua igual a la de les aigües que transcorreixen pel riu Llobregat 
abans ò per sobre de Súria i de les mines de potassa. 

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

 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal del PSC-CP amb registre 
d’entrada 41747: 
... 
 
 Modificació de l’acord en el següent sentit: 
 
Tercer.- Instar a l’AMB, responsable de gestió del servei que presta l’empresa 
publicoprivada Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle 
Integral de l’Aigua, SA, a informar a aquest Ajuntament de quins ... 

... 
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Esmenes presentades verbalment pel Grup municipal de Cornellà en Comú – 
Crida per Cornellà (CEC-CPC) 
 

 Esmena núm. 3 presentada verbalment pel Grup Municipal de CEC-CPC: 
... 
 
D’addició a l’acord segon com darrer apartat: 
 
- Demanar a la Generalitat de Catalunya que l’ACA torni a injectar aigua depurada 

als aqüífers del Delta del Llobregat per frenar la intrusió marina i la conseqüent 
salinització de l’aigua, als mateixos nivells que feien abans de l’aturada d’aquestes 
injeccions al juny del 2011 per qüestions econòmiques. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:37:47 al 02:53:19 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5801185301584
8689dfd001d?startAt=9467.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DE C’S 

 
L’esmena és acceptada pel Grup Municipal d’ERC-AM, i d’acord a l’article 133 
del ROM, queda incorporada a la Moció. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP 

 
L’esmena és acceptada pel Grup Municipal d’ERC-AM, i d’acord a l’article 133 
del ROM, queda incorporada a la Moció. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 3 DEL GRUP MUNICIPAL DE CEC-CPC 

 
L’esmena és aprovada pels assistents que constitueixen la majoria absoluta 
dels membres del Ple. 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b58011853015848689dfd001d?startAt=9467.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b58011853015848689dfd001d?startAt=9467.0
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Vots a favor: 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

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

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Vots en contra: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Abstenció: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 
 
MOCIÓ RESULTANT 

... 
 
Des de la consolidació de la mineria de la potassa al Bages (1925), els perjudicis per 
als usuaris de les aigües situats riu avall van ser immediats. Els afectats ho han estat 
denunciant durant dècades a les administracions responsables en cada cas i 
reiteradament fins l’actualitat, sobretot a la Regió Metropolitana de Barcelona 
(RMB), on un 40% de l’abastament d’aigua potable prové de la conca del riu 
Llobregat (uns 2.2 M/h). 
 
Des de l’any 1909 el recurs hídric es localitza sobretot a l’aqüífer de la vall baixa del 
Llobregat on hi han els pous d’extracció d’aigua, cabals que van ser reforçats amb la 
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construcció en el terme de Sant Joan Despí d’una Estació de Tractament d’Aigua 
Potable (ETAP) l’any 1955, ampliada el 1963, que capta aigües superficials, les tracta i 
amb elles abasteix la RMB. 
 
El primer col·lector de salmorres (1968), que transporta els residus salins des de 
Cardona i Balsareny fins al mar, en el seu moment va treure pressió al greu problema 
que pateixen les aigües del riu Llobregat. Però des de fa uns anys (1995), el col·lector 
es troba al límit de capacitat (des dels seus inicis el col·lector s’ha trencat unes 550 
vegades), salinitzant l’aqüífer i perjudicant les activitats agrícoles, així com la mateixa 
fauna i flora del riu. Per a resoldre el problema de la salinitat, l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) va ampliar el col·lector de salmorres en una primera fase des d’Abrera 
fins al mar, i resta encara pendent la segona fase d’ampliació del col·lector d’Abrera a 
Castellgalí. 
 
Malgrat tot, el problema de la salinitat de les aigües del Llobregat va en augment i 
amenaça la salubritat de les aigües de boca de les poblacions de la RMB. Per un 
costat s’estan ampliant les extraccions de minerals salins a Súria amb el nou projecte 
Phoenix i amb el projecte de producció de sal Vacuum (sal molt pura). 
 
Aquesta ampliació de l’activitat agreuja el problema ja existent dels més de 80 
milions de tones de residus sòlids, majoritàriament de sal sòdica, que al llarg dels 
anys (1958-2016) s’han acumulat a cel obert. Des de l’any 1998 l’actual 
concessionària, l’empresa Iberpotash del grup Dead Sea Works, ara anomenada 
ISRAEL CHEMICALS LIMITED (ICL) Iberia Súria & Sallent, segueix dipositant de moment 
unes 5.000 Tm/dia en els gegantins runams situats a Súria (Fusteret) i Sallent 
(Cogulló). Hi ha el projecte de tancar l’explotació a Sallent i traslladar-la a Súria amb 
el personal i transport dels residus de Sallent a l’abocador de Súria, i així es preveu fer 
desaparèixer el runam de Sallent en uns 50 anys amb una segona planta de sal 
Vacuum a Sallent. 
 
Les respostes d’actuació en origen no han estat suficients per assolir els resultats 
necessaris, tant per recuperar una bona qualitat de les aigües del Llobregat com per 
actuar sobre aquests residus sòlids acumulats; els programes de restauració dels 
runams previstos en el PDU aprovat per la Generalitat l’any 2006, que afecten unes 
100 Ha, s’han incomplert. Per aquest motiu el 13 de novembre de 2015 la Generalitat 
i ICL Iberia van signar un nou conveni per a l’elaboració d’un nou PDU. 
 
La manca de solució en origen a la salinitat de les aigües, els perjudicis que 
representa tant per al subministrament d’aigua potable com per l’impacte sobre el 
medi ambient aigües avall de Súria i Salent, fan que la societat civil, tant entitats com 
particulars, davant la inoperància o insuficiència de l’actuació administrativa, han 
denunciat judicialment l’impacte generat per l’abocament i dipòsit dels residus salins. 
Fins ara s’han aconseguit quatre sentències fermes en l’àmbit contenciós i una en 
l’àmbit penal: 
 
- Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), d’11 d’octubre de 

2011, contra el programa i la fiança de restauració dels abocaments a Sallent, que 
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obliga a fer un nou programa de restauració d’aplicació immediata i que la fiança 
de restauració sigui proporcionada al cost real de restauració de l’entorn modificat 
per les muntanyes de runams salins. Aquesta resolució judicial fou confirmada per 
la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de 4 de gener de 
2013. 

 
- Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de 16 de juliol de 

2013 en el contenciós contra el POUM 2010 de Sallent, impulsat per l’Associació 
de Veïns de la Rampinya/Montsalat, per la qual s’anul·la la clau 19 del POUM de 
l’àrea d’abocament de residus miners. 

 
- Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de 15 d’octubre de 

2013 en el contenciós contra l’autorització ambiental de l’explotació minera de 
Sallent-Balsareny, impulsat per l’Associació de Veïns de la Rampinya/Montsalat, 
per la qual s’anul·la l’autorització ambiental per incompliment urbanístic i per 
ignorar l’impacte ambiental, i prescriu un nou programa de restauració d’aplicació 
immediata, amb una fiança de restauració proporcional al cost real. Aquesta 
sentència fou declarada ferma per la sentència de setembre de 2015 del Tribunal 
Suprem. 

 
- Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de 18 de febrer de 

2014 en el contenciós contra l’Ajuntament de Sallent per tolerar abocaments 
salins, impulsat per l’Associació de Veïns de La Rampinya/Montsalat, per la qual 
s’anul·la la resolució de l’Ajuntament de Sallent de 18 de juliol de 2008 que es 
negava a obrir un expedient de protecció de la legalitat urbanística a l’àrea del 
runam del Cogulló. La resolució judicial obliga a l’aturada dels abocaments i la 
necessitat de restablir la realitat física alterada. 

 
- En l’àmbit penal, l’any 1997 es van iniciar diligències a instàncies de la fiscalia que 

finalment conduïren a la sentència del Jutjat Penal de Manresa de 19 de desembre 
de 2014 per la qual es condemnà Iberpotash i 3 exdirectius pel delicte de 
salinització d’aigües de Sallent, Santpedor, Callús i Súria. La resolució judicial 
imposa penes de 2 anys de presó i multa per a cadascun dels 3 acusats i obliga 
solidàriament a indemnitzar propietaris, a pagar les costes del procediment, a 
controlar completament els lixiviats contaminats dels runams salins de Sallent i 
Súria i a assumir el cost de la recuperació ecològica dels punts de salinització fins a 
retornar als valors de salinitat anteriors a l’existència dels runams. Aquesta 
sentència fou ratificada en part per una sentència de l’Audiència Provincial de 
Barcelona de març de 2016 que condemnà Iberpotash i tres dels seus directius per 
delicte ecològic per haver salinitzat les aigües, rebaixant la condemna a cinc 
mesos de presó atenyent a dilacions indegudes del procés i a un aclariment 
posterior en el càlcul de la pena. 

 
- També en l’àmbit penal, el mes de maig de 2014, a instàncies de la Secció de Medi 

Ambient de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, es van obrir 
noves diligències d’investigació. 
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A aquestes actuacions judicials cal afegir els dos expedients oberts per la Unió 
Europea a l’Estat espanyol: 
 
- A la DG de Medi Ambient (2014-4044, España) per vulneració del principi de qui 

contamina, paga. 
 
- A la DG de la Competència (SA.35818-Iberpotash) per ajuts il·legals. 
 
Amb aquests antecedents existeixen prou evidències de la salinització de les aigües 
del riu Llobregat causada segons reiterades disposicions judicials pels sistemes 
d’explotació de les mines de potassa, pel dipòsit dels runams salins i per la manca de 
restauració del medi ambient. Aquestes actuacions posen en perill els aqüífers i les 
aigües del Llobregat que abasteixen bona part dels municipis del Baix Llobregat i de 
Barcelona, a la vegada que dificulten i encareixen els sistemes de potabilització de 
l’aigua de boca. 
 
Una de les competències pròpies de qualsevol municipi és la del subministrament 
d’aigua, així com la de tenir cura de la salubritat pública, tant si es fa per la via d’una 
gestió directa o municipal, com la indirecta per la via de concessió del servei, com és 
el cas de la SGAB. Cornellà s’abasteix de les aigües subterrànies que guarda la zona 
deltaica, amb pous oberts en bona part en el nostre terme municipal, i de les aigües 
superficials del riu que són tractades a l’EDAP de Sant Joan Despí. És per aquest motiu 
que, tant per tractar-se d’una competència municipal, com pel fet que les aigües que 
abasteixen Cornellà deriven del sistema del riu Llobregat, l’Ajuntament de Cornellà ha 
de vetllar per la qualitat i salubritat de l’aigua que abasteix la població. 
 
Amb aquests antecedents i en mèrit de l’interès general i públic de les actuacions 
exposades, traslladem al Ple els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Manifestar la preocupació d’aquest Ajuntament per la problemàtica de la 
salinització de les aigües del Llobregat i dels seu aqüífers derivada del sistema 
d’explotació i gestió de les mines de Súria i dels runams salins de Súria i Sallent, que 
posen en perill la salut pública, encareix el cost de l’aigua pels processos de 
dessalinització que cal aplicar i causa un perjudici al medi ambient, tal com 
reflecteixen les resolucions judicials hagudes fins a aquesta data. 
 
Segon.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que: 
 
- exigeixi a l’empresa Iberpotash la presentació d’un pla de restauració real i 

adequat a les dimensions dels residus de sal acumulats sobre el territori. 
 
- exigeixi que el pla de restauració inclogui la instal·lació d’una xarxa d’indicadors 

dels nivells de salinitat en pous, aqüífers i en el mateix riu a efectes de poder un 
seguiment real i públic dels índexs de salinitat, a fi de poder avaluar l’efectivitat 
dels plans de restauració. 
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- exigeixi a l’empresa Iberpotash que qualsevol abocament de runam en el futur es 
faci en les condicions adequades a fi de complir amb totes les normatives de 
seguretat necessàries per a aquest tipus de residus, l’incompliment de les quals 
pugui comportar, si fos el cas, la paralització temporal o definitiva de l’activitat 
extractiva. 

 
- informi a l’Ajuntament del procés d’elaboració del Pla Director Urbanístic de 

l’activitat minera al Bages a fi que, si escau, per si mateix o per mitjà d’altres 
instàncies, pugui vetllar per un pla efectiu d’eradicació de qualsevol procés de 
salinització de les aigües del riu Llobregat en el futur. 

 
- exigir la realització d’un anàlisi químic d’aquestes aigües abans de Súria i exigir la 

mateixa qualitat química (referent a la concentració de sals minerals dissoltes) 
una qualitat d’aigua igual a la de les aigües que transcorreixen pel riu Llobregat 
abans ò per sobre de Súria i de les mines de potassa. 

 
- demanar a la Generalitat de Catalunya que l’ACA torni a injectar aigua depurada 

als aqüífers del Delta del Llobregat per frenar la intrusió marina i la conseqüent 
salinització de l’aigua, als mateixos nivells que feien abans de l’aturada d’aquestes 
injeccions al juny del 2011 per qüestions econòmiques. 

 
Tercer.- Instar a l’AMB, responsable de gestió del servei que presta l’empresa 
publicoprivada Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle 
Integral de l’Aigua, SA, a informar a aquest Ajuntament de quins han estat en els 
darrers cinc anys els índexs de salinitat, abans i després de la depuració, de les aigües 
que es subministren a la població de Cornellà i, en general, a la regió metropolitana. 
 
Quart.- Comunicar aquesta resolució a la Generalitat de Catalunya, a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, a la DG de Medi Ambient i a la DG de la Competència de 
la Unió Europea. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
Sotmesa a votació la moció, és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
SISENA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ICV-EUIA-EP-E, RELATIVA 
A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM QUE DECLARA INAPLICABLE EL BO 
SOCIAL.- 

Moció    d’ICV-EUiA-EP-E, 
relativa a la sentència del 

Tribunal     Suprem    que 
declara  inaplicable  el bo 
social. 
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MOCIÓ 
... 
 
El passat dimecres 26 d’octubre, la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal 
Suprem va declarar inaplicable el règim de finançament del bo social establert en 
l’article 45.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, per resultar incompatible amb la 
Directiva 2009/72/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol de 2009, 
sobre normes comunes per al mercat interior de l’electricitat. Tanmateix declara 
inaplicables i nuls els articles 2 i 3 del Reial Decret 968/2014, de 21 de novembre, que 
desenvolupen el que disposa l’article 45.4 de l’esmentada llei. El Tribunal Suprem ha 
emès aquesta sentència a les portes de l’hivern. 
 
Dita sentència, que anul·la el bo social i obliga a indemnitzar les elèctriques de 
manera retroactiva des del 2014, a raó de gairebé 200 milions d’euros per any, 
esdevé una expressió més de la connivència del poder polític i judicial amb l’oligopoli 
energètic. Des de la creació del bo social, les elèctriques de referència que formen 
UNESA (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo i EDP) han bloquejat totes les 
disposicions legislatives aprovades per tal d’eludir el finançament d’aquest preu 
social. 
 
El bo social va ser un mecanisme creat l’1 de juliol del 2009 per, en teoria, protegir les 
persones consumidores vulnerables. Amb el bo social, s’aplica a la tarifa PVPC (preu 
voluntari pel petit consumidor) un 25% de descompte. S’hi podien acollir llars amb 
potència inferior als 3kW, famílies nombroses i persones que reben pensions mínimes 
i acrediten, dins la unitat familiar, tots els seus membres a l’atur. 
 
Però la mateixa CNMC comunicava l’any passat que només el 41,69% dels potencials 
beneficiaris s’hi acullen finalment. El nombre de persones beneficiàries del bo social 
de la tarifa elèctrica ha disminuït gairebé un 18% des que es va crear, mentre que la 
pobresa energètica no ha deixat d’augmentar, fet que indica que és una mesura 
ineficient per protegir les persones usuàries que la pateixen i que sovint provoca que 
qui més els necessiti es quedi fora. En el moment de la seva aprovació vam considerar 
que el bo social havia de tenir en compte també les condicions de l’habitatge i el nivell 
d’ingressos familiars i no només la potència contractada o la situació familiar/laboral 
i que aquest preu social s’havia d’estendre al gas butà, com ja fan altres països. 
 
Pel que fa a Catalunya, segons xifres estadístiques, perdran el dret d’acollir-se al Bo 
Social uns 2.040.000 beneficiaris: 
 

 617.000 beneficiaris que viuen en llars amb famílies monoparentals. 

 600.000 beneficiaris que viuen en llars amb famílies nombroses. 

 590.000 beneficiaris que viuen en llars amb famílies amb tots els seus membres a 
l’atur. 

 235.000 beneficiaris majors de 60 anys amb pensions mínimes. 
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A Cornellà de Llobregat durant l’any 2015 es van atendre més de 1.500 casos d’ajuts 
per pagaments de factures de llum, gas i aigua. Des de la signatura del conveni amb 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona de mesures contra la pobresa energètica (febrer 
2015) s’han tramitat ajuts a més de 800 famílies i en el mateix període s’han atorgat 
igualment ajuts municipals a més de 100 famílies. 
 
Així, mentre molts ajuntaments i entitats socials incrementen aquestes ajudes 
destinades a urgència social, i concretament les referides al pagament de factures de 
gas, llum i aigua; i mentre la ciutadania s’organitza per garantir l’accés a serveis 
bàsics d’energia, les grans companyies de subministrament continuen obtenint 
beneficis milionaris. 
 
Així doncs, al mateix temps que ordenen el tall de subministraments per deutes 
irrisòries i que la factura de la llum no deixa de pujar, les empreses subministradores 
de serveis bàsics reparteixen milers de milions en dividends als seus accionistes. Això, 
amb un servei que per la seva naturalesa hauria de ser públic i que mai s’hauria 
d’haver privatitzat. Un bon exemple de lluita compartida ha estat la del 
municipalisme, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i el Govern de Catalunya en la 
defensa de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, recorreguda en alguns 
dels seus articles pel govern de l’estat espanyol, amb una absoluta falta d’empatia al 
sofriment de milers de persones, que dóna solucions reals a l’emergència 
habitacional, protegeix dels talls de subministraments i obliga les companyies 
subministradores a assumir la responsabilitat del problema de la pobresa energètica. 
 
En virtut d’aquestes consideracions, el grup d’ICV-EUIA-EP-E proposa al Ple l’adopció 
dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Mostrar el desacord amb la sentència de la Sala del Contenciós-
Administratiu del Tribunal Suprem que ha declarat inaplicable el règim de 
finançament del bo social i que obliga a la indemnització a les operadores 
energètiques de manera retroactiva. 
 
Segon.- Instar al Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital l’aplicació d’una tarifa 
social adaptada a la situació econòmica de cada llar, que impliqui la garantia de 
subministrament a totes les famílies vulnerables, prioritzant els criteris econòmics i 
d’exclusió social, facilitant la tramitació per acollir-se a aquesta ajuda i millorant els 
sistemes de comunicació. 
 
Tercer.- Instar el Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital a aprovar noves 
disposicions legislatives perquè les operadores energètiques, en aplicació de la seva 
responsabilitat social reverteixin part dels seus quantiosos beneficis en ajudes a les 
persones usuàries i en la rehabilitació dels habitatges en situació de pobresa 
energètica. 
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Quart.- Instar el Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital a complir i fer complir 
les Directives Europees (2009/72/CE i 2009/73/CE) que estableixen mesures de 
protecció a les persones usuàries en situació de major vulnerabilitat. “Els Estats 
membres hauran de garantir que tots els clients domèstics i, quan els Estats membres 
ho considerin adequat, les petites empreses [...] gaudeixin al seu territori del dret a un 
servei universal, és a dir, del dret al subministrament d’electricitat d’una qualitat 
determinada, i a uns preus raonables. 
 
Cinquè.- Exigir al govern de la Generalitat a la signatura immediata del conveni entre 
la Generalitat de Catalunya i les companyies distribuïdores de gas i electricitat per a 
l’aplicació de la Llei 24/2015 que inclogui la creació d’ajuts a fons perdut o 
descomptes notables destinats a les persones i unitats familiars en situació de risc 
d’exclusió residencial i a càrrec del benefici que aquestes empreses obtenen amb la 
prestació de serveis (article 6.3). 
 
Sisè.- Exigir al govern de la Generalitat la sanció de les empreses subministradores 
per tots els talls de subministrament que executin sense haver aplicat rigorosament el 
principi de precaució, amb actuació d’ofici, i procedir de manera urgent, amb la resta 
d’administracions públiques i amb les empreses subministradores, a determinar el 
nombre de famílies en situació o en risc d’exclusió social o pobresa que no poden, 
d’una manera justificada, afrontar regularment els pagaments periòdics dels serveis 
bàsics. 
 
Setè.- Exigir a les companyies subministradores que informin a l’Ajuntament, amb la 
màxima urgència, sobre els talls de subministrament per impagament abans de que 
aquests es produeixin per tal de garantir l’atenció a persones en situació de 
vulnerabilitat i establir els procediments sancionadors que corresponguin en cas 
d’incompliment. 
 
Vuitè.- Instar el Govern de la Generalitat a actuar coordinadament amb les 
administracions locals i continuar destinant ajuts específics als ajuntaments per 
completar les importants aportacions econòmiques i de personal que dediquen a les 
problemàtiques derivades de la pobresa energètica, segons les necessitats 
específiques de cada municipi, en funció de la població i de la problemàtica social. 
 
Novè.- Instar el Govern de la Generalitat a reforçar el programa d’auditories i 
intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica i implementar mesures 
de renovació energètica d’habitatges. 
 
Desè.- Instar el Govern de la Generalitat a donar suport econòmics als ajuntaments 
per tal de crear punts d’atenció de pobresa energètica que ofereixin assessorament, 
tallers formatius, suport en la tramitació d’ajuts, interlocució amb les companyies 
subministradores i detecció de casos de vulnerabilitat de pobresa energètica. 
 
Onzè.- Traslladar els presents acords al Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital, 
als grups polítics del Congrés i Senat, al govern de la Generalitat, als grups polítics del 
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Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya, la Taula del 
Tercer Sector, l’Aliança contra la Pobresa Energètica, la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca i al Síndic de Greuges de Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal de Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía (C’s) 
 

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal de C’s amb registre d’entrada 
41748: 
... 
 
1.- Esmena de modificació títol de la moció: 

MOCIÓ DEL GRUP D’ICV-EUIA-EP RELATIVA AL BO SOCIAL 
 
 
2.- Esmena d’addició segon paràgraf: 
 

Dita sentència, que anul·la el model actual de finançament del bo social 
 
 
3.- Esmena de supressió als acords: 
 

Supressió primer punt dels acords 

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

 Esmena núm. 2 presentada verbalment pel Grup Municipal d’ERC-AM: 
... 
 
Esmena de modificació del cinquè acord: 
 
Cinquè.- Exigir a les empreses subministradores la signatura immediata de convenis 
amb la Generalitat per l’aplicació de la Llei 24/2015 amb la finalitat que condonin el 
deute familiar i assegurin els subministraments bàsics a totes les llars en situació de 
risc d’exclusió residencial. Fer públic a la pàgina web de la Generalitat els acords i 
convenis signats, així com les aportacions de les empreses subministradores. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:53:20 al 03:14:00 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5801185301584
8689dfd001d?startAt=10400.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DE C’S 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Vots en contra: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

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

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b58011853015848689dfd001d?startAt=10400.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b58011853015848689dfd001d?startAt=10400.0
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VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és acceptada pel Grup Municipal d’ICV-EUIA-EP-E, i d’acord a 
l’article 133 del ROM, queda incorporada a la Moció. 
 
 
MOCIÓ RESULTANT 

... 
 
El passat dimecres 26 d’octubre, la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal 
Suprem va declarar inaplicable el règim de finançament del bo social establert en 
l’article 45.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, per resultar incompatible amb la 
Directiva 2009/72/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol de 2009, 
sobre normes comunes per al mercat interior de l’electricitat. Tanmateix declara 
inaplicables i nuls els articles 2 i 3 del Reial Decret 968/2014, de 21 de novembre, que 
desenvolupen el que disposa l’article 45.4 de l’esmentada llei. El Tribunal Suprem ha 
emès aquesta sentència a les portes de l’hivern. 
 
Dita sentència, que anul·la el bo social i obliga a indemnitzar les elèctriques de 
manera retroactiva des del 2014, a raó de gairebé 200 milions d’euros per any, 
esdevé una expressió més de la connivència del poder polític i judicial amb l’oligopoli 
energètic. Des de la creació del bo social, les elèctriques de referència que formen 
UNESA (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo i EDP) han bloquejat totes les 
disposicions legislatives aprovades per tal d’eludir el finançament d’aquest preu 
social. 
 
El bo social va ser un mecanisme creat l’1 de juliol del 2009 per, en teoria, protegir les 
persones consumidores vulnerables. Amb el bo social, s’aplica a la tarifa PVPC (preu 
voluntari pel petit consumidor) un 25% de descompte. S’hi podien acollir llars amb 
potència inferior als 3kW, famílies nombroses i persones que reben pensions mínimes 
i acrediten, dins la unitat familiar, tots els seus membres a l’atur. 
 
Però la mateixa CNMC comunicava l’any passat que només el 41,69% dels potencials 
beneficiaris s’hi acullen finalment. El nombre de persones beneficiàries del bo social 
de la tarifa elèctrica ha disminuït gairebé un 18% des que es va crear, mentre que la 
pobresa energètica no ha deixat d’augmentar, fet que indica que és una mesura 
ineficient per protegir les persones usuàries que la pateixen i que sovint provoca que 
qui més els necessiti es quedi fora. En el moment de la seva aprovació vam considerar 
que el bo social havia de tenir en compte també les condicions de l’habitatge i el nivell 
d’ingressos familiars i no només la potència contractada o la situació familiar/laboral 
i que aquest preu social s’havia d’estendre al gas butà, com ja fan altres països. 
 
Pel que fa a Catalunya, segons xifres estadístiques, perdran el dret d’acollir-se al Bo 
Social uns 2.040.000 beneficiaris: 
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 617.000 beneficiaris que viuen en llars amb famílies monoparentals. 

 600.000 beneficiaris que viuen en llars amb famílies nombroses. 

 590.000 beneficiaris que viuen en llars amb famílies amb tots els seus membres a 
l’atur. 

 235.000 beneficiaris majors de 60 anys amb pensions mínimes. 
 
A Cornellà de Llobregat durant l’any 2015 es van atendre més de 1.500 casos d’ajuts 
per pagaments de factures de llum, gas i aigua. Des de la signatura del conveni amb 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona de mesures contra la pobresa energètica (febrer 
2015) s’han tramitat ajuts a més de 800 famílies i en el mateix període s’han atorgat 
igualment ajuts municipals a més de 100 famílies. 
 
Així, mentre molts ajuntaments i entitats socials incrementen aquestes ajudes 
destinades a urgència social, i concretament les referides al pagament de factures de 
gas, llum i aigua; i mentre la ciutadania s’organitza per garantir l’accés a serveis 
bàsics d’energia, les grans companyies de subministrament continuen obtenint 
beneficis milionaris. 
 
Així doncs, al mateix temps que ordenen el tall de subministraments per deutes 
irrisòries i que la factura de la llum no deixa de pujar, les empreses subministradores 
de serveis bàsics reparteixen milers de milions en dividends als seus accionistes. Això, 
amb un servei que per la seva naturalesa hauria de ser públic i que mai s’hauria 
d’haver privatitzat. Un bon exemple de lluita compartida ha estat la del 
municipalisme, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i el Govern de Catalunya en la 
defensa de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, recorreguda en alguns 
dels seus articles pel govern de l’estat espanyol, amb una absoluta falta d’empatia al 
sofriment de milers de persones, que dóna solucions reals a l’emergència 
habitacional, protegeix dels talls de subministraments i obliga les companyies 
subministradores a assumir la responsabilitat del problema de la pobresa energètica. 
 
En virtut d’aquestes consideracions, el grup d’ICV-EUIA-EP-E proposa al Ple l’adopció 
dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Mostrar el desacord amb la sentència de la Sala del Contenciós-
Administratiu del Tribunal Suprem que ha declarat inaplicable el règim de 
finançament del bo social i que obliga a la indemnització a les operadores 
energètiques de manera retroactiva. 
 
Segon.- Instar al Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital l’aplicació d’una tarifa 
social adaptada a la situació econòmica de cada llar, que impliqui la garantia de 
subministrament a totes les famílies vulnerables, prioritzant els criteris econòmics i 
d’exclusió social, facilitant la tramitació per acollir-se a aquesta ajuda i millorant els 
sistemes de comunicació. 
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Tercer.- Instar el Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital a aprovar noves 
disposicions legislatives perquè les operadores energètiques, en aplicació de la seva 
responsabilitat social reverteixin part dels seus quantiosos beneficis en ajudes a les 
persones usuàries i en la rehabilitació dels habitatges en situació de pobresa 
energètica. 
 
Quart.- Instar el Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital a complir i fer complir 
les Directives Europees (2009/72/CE i 2009/73/CE) que estableixen mesures de 
protecció a les persones usuàries en situació de major vulnerabilitat. “Els Estats 
membres hauran de garantir que tots els clients domèstics i, quan els Estats membres 
ho considerin adequat, les petites empreses [...] gaudeixin al seu territori del dret a un 
servei universal, és a dir, del dret al subministrament d’electricitat d’una qualitat 
determinada, i a uns preus raonables. 
 
Cinquè.- Exigir a les empreses subministradores la signatura immediata de convenis 
amb la Generalitat per l’aplicació de la Llei 24/2015 amb la finalitat que condonin el 
deute familiar i assegurin els subministraments bàsics a totes les llars en situació de 
risc d’exclusió residencial. Fer públic a la pàgina web de la Generalitat els acords i 
convenis signats, així com les aportacions de les empreses subministradores. 
 
Sisè.- Exigir al govern de la Generalitat la sanció de les empreses subministradores 
per tots els talls de subministrament que executin sense haver aplicat rigorosament el 
principi de precaució, amb actuació d’ofici, i procedir de manera urgent, amb la resta 
d’administracions públiques i amb les empreses subministradores, a determinar el 
nombre de famílies en situació o en risc d’exclusió social o pobresa que no poden, 
d’una manera justificada, afrontar regularment els pagaments periòdics dels serveis 
bàsics. 
 
Setè.- Exigir a les companyies subministradores que informin a l’Ajuntament, amb la 
màxima urgència, sobre els talls de subministrament per impagament abans de que 
aquests es produeixin per tal de garantir l’atenció a persones en situació de 
vulnerabilitat i establir els procediments sancionadors que corresponguin en cas 
d’incompliment. 
 
Vuitè.- Instar el Govern de la Generalitat a actuar coordinadament amb les 
administracions locals i continuar destinant ajuts específics als ajuntaments per 
completar les importants aportacions econòmiques i de personal que dediquen a les 
problemàtiques derivades de la pobresa energètica, segons les necessitats 
específiques de cada municipi, en funció de la població i de la problemàtica social. 
 
Novè.- Instar el Govern de la Generalitat a reforçar el programa d’auditories i 
intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica i implementar mesures 
de renovació energètica d’habitatges. 
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Desè.- Instar el Govern de la Generalitat a donar suport econòmics als ajuntaments 
per tal de crear punts d’atenció de pobresa energètica que ofereixin assessorament, 
tallers formatius, suport en la tramitació d’ajuts, interlocució amb les companyies 
subministradores i detecció de casos de vulnerabilitat de pobresa energètica. 
 
Onzè.- Traslladar els presents acords al Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital, 
als grups polítics del Congrés i Senat, al govern de la Generalitat, als grups polítics del 
Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya, la Taula del 
Tercer Sector, l’Aliança contra la Pobresa Energètica, la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca i al Síndic de Greuges de Catalunya. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
SETENA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DEL PP, PER A LA 
COMMEMORACIÓ ANUAL A CORNELLÀ DE LA NOSTRA CONSTITUCIÓ 
MITJANÇANT LA “SETMANA DEL 78”.- 

Moció   del  PP,  per  a  la 
commemoració   anual   a 

Cornellà   de   la    nostra 
Constitució mitjançant la 
“Setmana del 78”. 

MOCIÓ 
Per part del Portaveu del Grup Municipal del PP, s’ha presentat la present 
moció que, una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
Han transcorregut gairebé 40 anys des de l'aprovació per part del Poble Espanyol de 
la vigent Constitució. Gairebé 40 anys que, per al nostre país i els espanyols, han 
suposat la major etapa de democràcia, llibertat, pluralisme polític, prosperitat, 
desenvolupament econòmic i social, que han comportat una convivència en pau. 
Lamentablement, aquesta etapa constitucional ha estat una excepció en la Història 
del constitucionalisme espanyol doncs, només cal retrocedir en la nostra història per 
adonar-nos que la resta de constitucions no van ser aprovades per amplis consensos 
polítics i socials, sinó que la majoria política que guanyava unes eleccions solia 
imposar a l'altra el seu model polític-social. 
 
Afortunadament, la Constitució de 1978 va superar aquest vell costum espanyol i va 
aconseguir un amplíssim consens polític i social, sent confirmada per gairebé el 90% 
de la població, la qual cosa constitueix, sense cap dubte, un referent de la Història del 
constitucionalisme. 
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Fa ja alguns anys que el debat sobre actualitzar la nostra constitució està sobre la 
taula. Alguns partits polítics promouen una reforma a fons del text constitucional, 
mentre que uns altres, directament, plantegen la seva abolició i advoquen per iniciar 
un nou procés constituent. Així mateix, també hi ha forces polítiques que estan 
satisfetes amb la norma actual. 
 
Sense perjudici de les diferents visions que puguem tenir, la veritat és Espanya és un 
dels països més desenvolupats i amb major grau de llibertats del món gràcies a la 
nostra Constitució. Una norma suprema que ens permet gaudir de les nostres 
llibertats, drets polítics i socials i que, en definitiva, és essencial en la nostra 
democràcia sent aquesta homologable a qualsevol de les democràcies del món 
occidental. 
 
És per això, per la qual cosa considerem fonamental que es coneguin i es divulguin els 
valors democràtics que conté la nostra Constitució. I quin dubte cap, que la millor 
manera de fer-ho és commemorant anualment el dia de la Constitució, el 6 de 
desembre, a Cornellà, abastant els diferents àmbits polítics, socials, culturals i 
educatius de la nostra ciutat. 
 
Per aquest motiu, creiem necessari organitzar a Cornellà la setmana de la Constitució 
(la setmana del ’78). Una setmana en la qual s'acostaria a la ciutadania el contingut 
del nostre text constitucional, així com els valors que en ell es recullen. En aquest 
sentit, considerem oportú la divulgació de la Constitució mitjançant tallers, 
conferències i seminaris, tant als centres educatius, com en biblioteques, centres 
cívics, centres d'oci per a la tercera edat, a les nostres places i carrers, entre altres, 
per part d'experts, persones o personalitats que puguin transmetre d'alguna manera 
els principis constitucionals, així com per part de ciutadans anònims de Cornellà que 
puguin explicar-nos les seves vivències i experiències entorn de la Constitució del ’78. 
 
En conseqüència, des del Grup Municipal del Partit Popular proposem al Ple de 
Cornellà els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Que l'Ajuntament de Cornellà manifesti el seu suport als valors democràtics 
que es desprenen de la vigent Constitució de 1978. 
 
Segon.- Que s'acordi la commemoració anual a Cornellà del dia 6 de desembre, de la 
Constitució, mitjançant la celebració anual de la “Setmana del ‘78”. 
 
Tercer.- Que la “Setmana del ‘78” tingui lloc durant la setmana anterior al 6 de 
desembre. Així mateix, durant la “Setmana del ‘78” es duran a terme tallers, 
conferències i activitats, en centres educatius, centres cívics, casals de la tercera edat 
i als nostres carrers i places. Aquestes activitats, estaran relacionades amb la 
Constitució i, en elles, participaran experts, personalitats, i ciutadans de Cornellà, que 
donin a conèixer i acostin els valors i principis del nostre text constitucional. 
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Quart.- Notificar la present moció als centres educatius, als centres cívics, a les 
associacions, sindicats, associacions de veïns i empresarials i altres entitats rellevants 
de la nostra ciutat. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

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

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal del PSC-CP amb registre 
d’entrada 41749 que, una vegada traduïda a la llengua catalana i verbalment 
modificada durant la seva presentació pel Grup proponent, en el sentit que 
es suprimeix el punt tercer actual de la seva part dispositiva, resta redactada 
en els termes següents: 
... 
 
Modificar els acords en el següent sentit: 
 
Segon.- Promoure per al 2017, un programa d’activitats al voltant del mes de 
desembre, que podrà incloure conferències i espais de debat que permetran 
reflexionar sobre la Constitució Espanyola del 1978, els valors i principis democràtics 
que es desprenen del text, i avançar sobre el debat actual de la reforma 
constitucional. 
 
El quart acord de la moció passa a ser el tercer. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 03:14:01 al 03:38:25 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5801185301584
8689dfd001d?startAt=11641.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP 

 
L’esmena és acceptada pel Grup Municipal del PP, i d’acord a l’article 133 del 
ROM, queda incorporada a la Moció. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b58011853015848689dfd001d?startAt=11641.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b58011853015848689dfd001d?startAt=11641.0
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MOCIÓ RESULTANT 

... 
 
Han transcorregut gairebé 40 anys des de l'aprovació per part del Poble Espanyol de 
la vigent Constitució. Gairebé 40 anys que, per al nostre país i els espanyols, han 
suposat la major etapa de democràcia, llibertat, pluralisme polític, prosperitat, 
desenvolupament econòmic i social, que han comportat una convivència en pau. 
Lamentablement, aquesta etapa constitucional ha estat una excepció en la Història 
del constitucionalisme espanyol doncs, només cal retrocedir en la nostra història per 
adonar-nos que la resta de constitucions no van ser aprovades per amplis consensos 
polítics i socials, sinó que la majoria política que guanyava unes eleccions solia 
imposar a l'altra el seu model polític-social. 
 
Afortunadament, la Constitució de 1978 va superar aquest vell costum espanyol i va 
aconseguir un amplíssim consens polític i social, sent confirmada per gairebé el 90% 
de la població, la qual cosa constitueix, sense cap dubte, un referent de la Història del 
constitucionalisme. 
 
Fa ja alguns anys que el debat sobre actualitzar la nostra constitució està sobre la 
taula. Alguns partits polítics promouen una reforma a fons del text constitucional, 
mentre que uns altres, directament, plantegen la seva abolició i advoquen per iniciar 
un nou procés constituent. Així mateix, també hi ha forces polítiques que estan 
satisfetes amb la norma actual. 
 
Sense perjudici de les diferents visions que puguem tenir, la veritat és Espanya és un 
dels països més desenvolupats i amb major grau de llibertats del món gràcies a la 
nostra Constitució. Una norma suprema que ens permet gaudir de les nostres 
llibertats, drets polítics i socials i que, en definitiva, és essencial en la nostra 
democràcia sent aquesta homologable a qualsevol de les democràcies del món 
occidental. 
 
És per això, per la qual cosa considerem fonamental que es coneguin i es divulguin els 
valors democràtics que conté la nostra Constitució. I quin dubte cap, que la millor 
manera de fer-ho és commemorant anualment el dia de la Constitució, el 6 de 
desembre, a Cornellà, abastant els diferents àmbits polítics, socials, culturals i 
educatius de la nostra ciutat. 
 
Per aquest motiu, creiem necessari organitzar a Cornellà la setmana de la Constitució 
(la setmana del ’78). Una setmana en la qual s'acostaria a la ciutadania el contingut 
del nostre text constitucional, així com els valors que en ell es recullen. En aquest 
sentit, considerem oportú la divulgació de la Constitució mitjançant tallers, 
conferències i seminaris, tant als centres educatius, com en biblioteques, centres 
cívics, centres d'oci per a la tercera edat, a les nostres places i carrers, entre altres, 
per part d'experts, persones o personalitats que puguin transmetre d'alguna manera 
els principis constitucionals, així com per part de ciutadans anònims de Cornellà que 
puguin explicar-nos les seves vivències i experiències entorn de la Constitució del ’78. 
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En conseqüència, des del Grup Municipal del Partit Popular proposem al Ple de 
Cornellà els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Que l'Ajuntament de Cornellà manifesti el seu suport als valors democràtics 
que es desprenen de la vigent Constitució de 1978. 
 
Segon.- Promoure per al 2017, un programa d’activitats al voltant del mes de 
desembre, que podrà incloure conferències i espais de debat que permetran 
reflexionar sobre la Constitució Espanyola del 1978, els valors i principis democràtics 
que es desprenen del text, i avançar sobre el debat actual de la reforma 
constitucional. 
 
Tercer.- Notificar la present moció als centres educatius, als centres cívics, a les 
associacions, sindicats, associacions de veïns i empresarials i altres entitats rellevants 
de la nostra ciutat. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
Sotmesa a votació la moció, és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Vots en contra: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 
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Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 
 
 
 
VUITENA.- MOCIÓ DE LA REGIDORA NO ADSCRITA, RELATIVA ALS 
COMPTADORS TELEGESTIONABLES. 

Moció Regidora No Adscrita, 
relativa     als    comptadors 
telegestionables. 

MOCIÓ 
... 
 
Les empreses subministradores d’energia elèctrica estan informant per correu postal 
als seus clients, des de fa un temps, de l’obligatorietat de substituir els actuals 
comptadors analògics de la llum pels anomenats “comptadors intel·ligents” o de 
telegestió. Aquestes notificacions han omplert de neguit a part de les veïnes i veïns de 
la nostra ciutat, particulars i col·lectius, ja que aquests nous comptadors comporten 
una sèrie d’inconvenients que han generat preocupació. Aquests són, entre d’altres, 
els potencials efectes nocius sobre la nostra salut, la mala praxi de les empreses 
energètiques, la intrusió en la nostra privacitat i la incertesa de si es traficarà amb les 
nostres dades i hàbits de consum, la pujada del rebut de la llum, etc... Unes 
comunicacions no informatives sinó coercitives per imperatives. 
 
Diferents ajuntaments han aprovat ja aquesta moció a proposta de la 
CONFAVC/STOP COMPTADORS per a Catalunya, o es troben en procés de fer-ho pels 
següents motius: 
 
Per incompliment de la normativa Europea: 
 
L’Ordre IET/290/2012, de 16 de febrer, per la qual es modifica l’Ordre ITC/3860/2007, 
de 28 de desembre, per la qual es revisen les tarifes elèctriques a partir de l’1 de 
gener de 2008 relativa al pla de substitució de comptadors, rectificava l’agenda de 
desplegament dels comptadors de mesura en subministraments d’energia elèctrica 
amb una potència contractada de fins a 15 kW, tot i que mantenia el termini final per 
a la implantació el 31 de desembre de 2018. 
 



 
 

 
 

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

 

 99 

L’esmentada Ordre de 2012 marcava el calendari següent: abans del 31 desembre 
2014 s’havia de substituir un 35 per cent del total del parc de comptadors de fins a 15 
kW de potència contractada de cada empresa distribuïdora; entre l’1 de gener de 
2015 i el 31 desembre 2016 s’haurà de substituir un 35 per cent del total del parc de 
comptadors de fins a 15 kW de potència contractada de cada empresa distribuïdora i 
entre l’1 de gener de 2017 i el 31 desembre 2018 s’haurà de substituir un 30 per cent 
del total del parc de comptadors de fins a 15 kW de potència contractada de cada 
empresa distribuïdora. 
 
A més, ordre 2012/27/UE consideració 30 i art. nº 9 indica les condicions o 
exempcions per a instal·lar els comptadors. La mateixa Ordre instava les empreses 
distribuïdores a comunicar directament els clients la data prevista per a la substitució 
dels seus comptadors tres mesos abans de dita data. Aquesta comunicació s’ha 
d’estendre a les corresponents empreses comercialitzadores perquè tinguin 
constància de la substitució de comptadors dels seus clients. 
 
És a dir, que el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ordenava les empreses una 
comunicació directa amb els usuaris i usuàries sense cap tipus de notificació o 
autorització dels ens locals i amb una simple comunicació a les comunitats 
autònomes mitjançant un informe d’evolució de l’execució dels plans aprovats que 
contingui una descripció detallada de les accions realitzades des de l’inici dels 
mateixos. 
 
La mateixa ordre 2012/27/UE (2) art. nº 1 té com a objectiu i consideració una 
eficiència energètica del 20% per 2020, existint països com Alemanya que ja han 
postulat que aquests objectius en una llar mitjana, el consum de la qual és de 
3500Kw/any, mai no podrà assolir-se. I per això han decidit no aplicar el Decret 
Europeu sobre els comptadors. 2012/27/UE (56). 
 
 
Per restriccions d’ENDESA a la lliure competència: 
 
Atès que la companyia distribuïdora Endesa imposa restriccions a la lliure 
competència, ja que impedeix que en la seva xarxa de distribució siguin instal·lats 
comptadors telegestionables no fabricats per Enel, empresa pública italiana 
propietària d’Endesa. 
 
Atès que les esmentades restriccions estan expressament prohibides en els articles 
101 i 102 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) i li donen a Endesa 
el monopoli sobre el 43% del mercat de comptadors telegestionables. 
 
Atès que les restriccions afecten a 13 milions d’usuaris de Catalunya, Andalusia, 
Aragó, Extremadura, Balears i Canàries, els que no poden exercir el seu dret a 
comprar o llogar el comptador en un mercat de lliure competència. 
 
Atès que aquests usuaris, entre els quals hi ha veïns i veïnes de Cornellà de Llobregat, 
són obligats a més a acceptar que la substitució del comptador electromecànic pel 
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comptador telegestionable sigui realitzada sense que els siguin comunicats 
prèviament el dia i l’hora de l’operació, la qual cosa els impedeix estar presents en 
aquesta i, per tant, comprovar si els kWh indicats per Endesa a la factura posterior 
coincideixen amb els kWh marcats per tots dos comptadors en el moment de la 
substitució. 
 
Atès que les companyies apliquen restriccions a la lliure competència, amb l’omissió 
de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), ja que s’impedeix 
l’exercici al dret de llogar o comprar el nou comptador en el mercat lliure. Les 
elèctriques amenacen els veïns si no volen canviar el comptador, quan no és 
obligatori i es pot fer fins el 31 de desembre de 2018. 
 
Atès que els comptadors telegestionables d’Endesa incompleixen el Mandat 441/2009 
de la Comissió Europea, ja que són interoperables, és a dir, no són intercanviables 
amb comptadors d’altres fabricants. 
 
 
Per falta de protecció de dades personals: 
 
Atesa que la posada en funcionament dels comptadors intel·ligents per mesurar els 
consums –i la futura implantació de xarxes intel·ligents-, obren la possibilitat 
d’obtenir i processar volums cada vegada majors de dades personals dels 
consumidors i consumidores i posar-los a disposició de diferents destinataris, amb el 
consegüent risc per a la privacitat d’aquests. Una qüestió aquesta que preocupa i ha 
donat lloc a què des de diferents instàncies de la Unió Europea s’estiguin duent a 
terme actuacions tendents a conciliar el necessari desplegament dels sistemes de 
comptador intel·ligent i de les xarxes intel·ligents amb la protecció de la privacitat 
dels consumidors i consumidores. 
 
Atès que el Grup d’Autoritats de Protecció de Dades creat per l’article 29 de la 
Directiva 95/46/CE, en el seu dictamen 12/2011 sobre el mesurament intel·ligent i 
després de sol·licitar una consulta prèvia al supervisor europeu de Protecció de Dades 
en les conclusions el supervisor manifesta que “El desplegament a escala europea dels 
sistemes de comptador intel·ligent pot oferir avantatges significatius encara que 
també pot comportar riscos considerables per a la protecció de les dades personals. 
Permet l’obtenció massiva de dades personals de les famílies i pot portar al 
seguiment del que fan els membres d’una família en la intimitat de les seves llars”. 
 
Atesa que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el seu informe de data 22 de 
juny de 2015, recull un dictamen del Grup d’Autoritats de Protecció de Dades pel que 
aquest “considera que el tractament de les dades referides a la corba de càrrega 
horària resulta especialment sensible en tant que implica l’accés a altres informacions 
alienes a la mera dada del consum energètic, mostrant els hàbits de comportament 
del consumidor i permetent l’elaboració de perfils relacionats amb la seva conducta, 
que excedeixen del mer coneixement dels seus consums per afectar la seva esfera 
més privada”, alhora que considera “que l’accés a la informació hauria de fundar-se 
en el consentiment inequívoc de l’afectat”. 
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Atesa que l’AEPD entén que les dades del consum horari estan considerats dades 
personals als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal. Alhora que considera que el tractament d’aquestes dades 
representa 4 una ingerència en l’esfera privada del consumidor, ara que a través dels 
mateixos es proporciona informació rellevant sobre els seus hàbits personals, però 
incomprensiblement la pròpia AEPD en aquest informe no els considera a protegir 
aquesta ingerència quan, tot seguit, els dóna legitimitat al distribuïdor perquè pugui 
accedir-hi incloent-los en l’article 6.2 de la Llei Orgànica 15/1999. 
 
Atès que el Consell d’Estat ha emès un dictamen de data 2015.11.19, amb referència 
936/2015, sobre el projecte de reial decret pel qual es modifiquen diferents 
disposicions en el sector elèctric, entre les quals el Consell considera, que perquè la 
regulació sigui efectiva i garanteixi l’adequada protecció de dades personals, es 
garanteixi que l’afectat té coneixement “ple” de l’accés i tractament de les seves 
dades de consum i que consent de manera “inequívoca” i “efectiva” a l’accés i al 
tractament mitjançant el consentiment del titular “previ” i “exprés”. 
 
Atès que l’article 7.2 de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, assenyala com un dels 
supòsits d’intromissió il·legítima en l’àmbit de protecció d’aquesta Llei el de “La 
utilització d’aparells d’escolta, dispositius òptics, o de qualsevol altre mitjà per al 
coneixement de la vida íntima de les persones o de manifestacions o cartes privades 
no destinades a qui faci ús d’aquests mitjans, així com la seva gravació, registre o 
reproducció”. Pel que es considera que d’aquest comptador, que utilitzarà senyals en 
la banda de freqüència d’entre 3KHz i 148,5KHz (3000Hz i 148.500Hz), per obtenir 
informació dels hàbits de consum de les vivendes alhora que emanaran immissions 
electromagnètiques per la xarxa elèctrica sense estar apantallada, envairan la 
propietat, el que afectarà als drets, a la inviolabilitat de domicili, a la integritat física i 
a la salut de les persones. 
 
 
Per afectació a la Salut de les persones: 
 
Atesa la creixent preocupació social a molts barris, pobles i ciutats del nostre país, en 
relació amb les immissions cada dia majors i els possibles efectes sobre la salut de les 
persones, de les radiacions electromagnètiques provinents del desplegament dels 
anomenats comptadors intel·ligents, i especialment sobre els col·lectius més 
sensibles, com són, dones embarassades, nadons, nens i nenes, persones 
electrohipersensibles, gent gran i persones malaltes. 
 
Atès que la problemàtica que en aquests moments està presentant la instal·lació dels 
nous comptadors d’electricitat, es veu multiplicada per la implantació dels nous 
comptadors 5 telegestionables de gas i d’aigua, que ja s’estan instal·lant, i que també 
presenten les mateixes problemàtiques tecnològiques en relació a la protecció de 
dades i a la protecció de la salut de les persones, ja que s’estructuren a partir d’un 
sistema de concentradors i/o d’antenes, que emetran radiofreqüències. 
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Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat de 31 de març de 2016 
que va aprovar per unanimitat la seva adhesió a la Resolució 1815 de 27 de maig de 
2011 de l’Assemblea parlamentària del Consell d’Europa en relació als perills 
potencials dels camps electromagnètics del Consell d’Europa en relació als perills 
potencials dels camps electromagnètics i els seus efectes en el medi ambient i la salut, 
i que aquesta assemblea ha destacat reiteradament la importància del compromís 
dels Estats de preservar el medi ambient i la salut ambiental com s’indica en 
nombroses cartes, convenis, declaracions i protocols des de la Conferència de les 
Nacions Unides sobre Medi Ambient Humà i la Declaració d’Estocolm (Estocolm 
1972), els veïns i veïnes d’aquesta ciutat, ens trobem en una situació d’indefensió 
davant la col·locació d’uns concentradors que emetran radiofreqüències i formaran 
part de la contaminació electromagnètica al costat de les antenes. 
 
Atès que nombroses publicacions científiques recents han demostrat que els CEM 
afecten els organismes vius a nivells molt per sota de la majoria de les directrius 
internacionals i nacionals. Els efectes inclouen l’augment de risc de càncer, l’estrès 
cel·lular, l’augment de radicals lliures nocius, danys genètics, canvis estructurals i 
funcionals del sistema reproductor, dèficits en l’aprenentatge i la memòria, trastorns 
neurològics i efectes negatius en el benestar general dels éssers humans. El dany va 
més enllà de l’espècie humana, ja que cada vegada hi ha més evidències d’efectes 
nocius tant per a les plantes com per als animals. Crides internacionals de científics 
independents demanen protecció enfront de l’exposició als Camps electromagnètics 
No ionitzants. 
 
Atès que l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa en la seva Resolució 1815 
de 27 maig 2011 declara que “s’ha d’aplicar el Principi de Precaució quan l’avaluació 
científica permet determinar riscos amb suficient certesa. Especialment, en el context 
d’una creixent exposició de la població, inclosos especialment grups vulnerables com 
la joventut i els nens i les nenes, aspecte que podria generar costos humans i 
econòmics extremadament elevats per no actuar si refà cas omís de les alertes 
primerenques.” 
 
Atès que el cablejat elèctric dels habitatges està previst per un corrent elèctric neta de 
freqüència 50Hz, però no està adaptat per transportar senyals PLC (utilitzades en les 
xarxes d’alta tensió). Per poder evitar la radicació electromagnètica provocada per les 
freqüències d’aquests senyals hauria el cablejat d’estar apantallat. Per això, la 
instal·lació massiva dels comptador telegestionables suposarà una greu amenaça per 
a la salut pública. 
 
Atès que a causa de les característiques de les ones PLC el seu efecte pot ser més 
nociu que altres xarxes sense fil I ja que fins al dia d’avui no està demostrat que 
aquestes ones siguin innòcues i tenint en 6 compte la recomanació dels estudis 
realitzats per experts (Enrique A. Navarro 1, *, Claudio Gomez-Perretta 2, and 
Francisco Montes 3). 
 
Atès que la substitució d’aquests comptadors s’està fent a esquenes dels consumidors 
i sense importar la seva Salut. 
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Atès que el 8 d’octubre de 2014 es va aprovar la Resolució 799/X del Parlament de 
Catalunya, sobre els comptadors intel·ligents en la qual s’instava al Govern a 
demanar al Govern de l’Estat que: 
 
- Compleixi la Directiva 2012/27 UE, del 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència 

energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els anomenats 
“comptadors intel·ligents”. 

 
- Assegurar que els sistemes de mesura facilitessin informació sobre l’hora exacta 

d’utilització i que es tinguin plenament en compte els objectius d’eficiència 
energètica i els beneficis per als clients finals; i, alhora, garantir la seguretat dels 
comptadors intel·ligents pel que fa a la transmissió de dades i a la privadesa dels 
clients finals. 

 
- Permetre que aquests aparells siguin emprats com a complement imprescindible 

per a l’autoconsum i assegurar que puguin donar compte de l’electricitat abocada 
a la xarxa des de les instal·lacions del client final. 

 
- Sobre la base del principi de precaució i tenint en compte l’existència de persones 

afectades per síndromes de sensibilització central (entre elles la 
hiperelectrosensibilitat), faci els estudis científics necessaris per a avaluar si la 
utilització d’aquests aparells comporta cap risc per a la salut de les persones –
inclosos també col·lectius sensibles com la població infantil i juvenil i les dones 
embarassades- i apliqui el principi ALARA (as low as reasonably achievable), 
segons el qual el nivell d’exposició ha d’ésser tan baix com sigui raonablement 
possible tenint en compte els efectes tèrmics i els atèrmics o biològics. 

 
- Doti econòmicament les comunitats autònomes perquè impulsin un pla de 

formació ocupacional que faciliti el reciclatge laboral dels treballadors d’empreses 
de lectura de comptadors per a poder optar a un nou lloc de treball. 

 
- Inclogui en el programa d’instal·lació de comptadors una campanya d’informació i 

sensibilització sobre el funcionament d’aquests aparells amb relació als camps 
electromagnètics que poden generar i l’efecte sobre el medi ambient i la salut 
humana, campanya que ha d’ésser dotada econòmicament per l’Administració de 
l’Estat perquè sigui executada per les comunitats autònomes que ho sol·licitin. 

 
Per totes aquestes raons, la regidora no adscrita Mª Carmen López Álvarez proposa al 
Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat i de l’Estat a una paralització preventiva de 
la instal·lació dels nous comptadors telegestionables a causa dels incompliments del 
mateix Govern de l’Estat de la Directiva 2012/27/UE, del 25 d’octubre de 2012, 
relativa a l’objectiu del 20% per al 2020 d’eficiència energètica, en tots els aspectes 
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relatius a les dades obtingudes amb els anomenats “comptadors intel·ligents”, i amb 
l’aplicació de les recomanacions del Parlament Europeu sobre el principi de precaució 
sobre la salut en la instal·lació dels nous comptadors. 
 
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat a que acordi una suspensió temporal en el 
desplegament de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables degut a que el 
Govern central no ha donat cap resposta satisfactòria a les peticions de la Resolució 
del Parlament del 8 d’octubre de 2014 sobre els nous comptadors en relació a la 
protecció de dades dels consumidors, ni a la protecció sobre la salut dels ciutadans, i 
fins que no es realitzin estudis concloents sobre la no repercussió per a la salut, i la 
seguretat en la protecció de dades. 
 
Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat a que la Direcció general de Qualitat 
Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat s’ocupi de les 
afectacions de la contaminació electromagnètica sobre la salut de la població, igual 
que ho fa amb la contaminació acústica, la contaminació lluminosa, la contaminació 
odorífera i la contaminació atmosfèrica, de manera coordinada amb el Departament 
de Salut. 
 
Quart.- Instar al Govern de la Generalitat a que informi a través dels mitjans de 
comunicació a la població sobre els acords d’aquest Ple, destacant la petició a la 
Generalitat i al govern Central de paralitzar la instal·lació dels comptadors 
intel·ligents, i del dret dels ciutadans a oposar-se a la seva instal·lació, i del seu dret a 
sol·licitar a les empreses la seva restitució en el cas que s’hagi fet sense el seu 
consentiment i per no haver estat informats adequadament. 
 
Així mateix, informar els veïns i veïnes de Cornellà de Llobregat sobre els acords 
d’aquest Ple, per mitjà del butlletí municipal “Cornella Informa”, de l’emissora 
municipal Radio Cornellà i de la web municipal. 
 
Cinquè.- Instar al Govern de la Generalitat a recolzar la decisió dels ciutadans de 
Catalunya, sol·licitant la paralització immediata de la instal·lació dels nous 
comptadors telegestionables fins que Endesa compleixi la llei en un mercat a la lliure 
competència, que els ciutadans puguin triar si compren o lloguen el comptador, i 
exigir la compatibilitat dels comptadors instal·lats en tota la xarxa elèctrica de la 
Comunitat de Catalunya. 
 
Sisè.- Instar al Govern de la Generalitat a que, per mitjà de l’Agència Catalana del 
Consum, i per mitjà de les Oficines Municipals d’Informació al Consumidor, s’atenguin 
les reclamacions dels ciutadans en relació al seu dret a expressar la seva negativa a la 
instal·lació de comptadors intel·ligents, es a dir: l’opcionalitat. I la seva demanda de 
restitució del comptador antic en el cas de que s’hagi fet sense el seu consentiment 
per no estar informats. L’Agència Catalana de Consum i les Oficines Municipals 
d’Informació recolzaran la decisió dels ciutadans que desitgen mantenir el seu 
comptador antic i donar suport als ciutadans als quals se’ls ha canviat el comptador i 
vulguin tornar a tenir el seu antic, i se’ls restitueixi immediatament. 
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Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a que ordeni a la policia autonòmica i a les 
policies locals a que atenguin les demandes ciutadanes relacionades amb la 
instal·lació dels nous comptadors, i donin suport als ciutadans, impedint que les 
empreses instal·lin els comptadors. I ordenar que aixequin un acta de la denúncia. 
 
Vuitè.- Instar al Govern de la Generalitat a que coordini les actuacions derivades 
d’aquests acords a la CONFAVC, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i 
del Parlament de Catalunya, al Govern d’Espanya, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, a les associacions municipalistes FMC, ACM i AMI. 
 
A les Associacions de veïns i veïnes de Cornellà de Llobregat FAVCO, FAV-BAIX i 
PLATAFORMA STOP COMPTADORS i a totes les entitats i ciutadania d’aquesta ciutat. 
 
Novè.- Instar al Govern de la Generalitat a que exigeixi a les empreses de llum, aigua i 
gas, que presentin en un plaç de sis mesos, un estudi, amb anàlisi i verificació dels 
requisits imprescindibles que garanteixin la innocuïtat de tot el necessari per al seu 
desplegament i posada en marxa d’aquests aparells en relació a la salut de les 
persones. Havent-se demostrat la innocuïtat del sistema PLC, la protecció de dades, la 
compatibilitat en tota la xarxa elèctrica i el dret a decidir en un mercat a la lliure 
competència. 
 
Desè.- Instar al Govern de la Generalitat a que exigeixi a les empreses de llum, aigua i 
gas, que presentin en un plaç de sis mesos, per a una implementació real i 
consensuada amb els diferents agents socials un estudi que d’acord amb la lliure 
elecció de la instal·lació del comptador per part del client final: 
 
a) Garanteixi el compliment de la Directiva 2012/27 UE, del 25 d’octubre de 2012, 

relativa a l’eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades 
obtingudes amb els anomenats “comptadors intel·ligents”. 

 
b) Asseguri que els sistemes de mesura facilitin informació sobre l’hora exacta 

d’utilització i que es tinguin plenament en compte els objectius d’eficiència 
energètica i els beneficis per als clients finals. 

 
c) Garantir la seguretat dels comptadors intel·ligents pel que fa a la transmissió de 

dades i a la privadesa dels clients finals. 
 
d) Que permetin que aquests aparells siguin emprats com a complement 

imprescindible per a l’autoconsum i assegurar que puguin donar compte de 
l’electricitat abocada a la xarxa des de les instal·lacions del client final. 

 
e) Que es tingui accés a informacions dels llocs i totes les seves antenes i 

concentradors així com mesuraments trimestrals de nivells de CEM fruit de la 
implementació d’aquests dispositius. 

 
 



 106 

f) Garanteixi la seva INNOCUÏTAT, que no emanaran immissions electromagnètiques 
o interferències per a tota la xarxa elèctrica dels habitatges posant en perill la 
salut de les persones. 

 
Onzè.- Instar al Govern de la Generalitat a que, sobre la base del principi de precaució 
i tenint en compte l’existència de persones afectades per síndromes de sensibilització 
central (entre elles la hiperelectrosensibilitat), faci els estudis científics necessaris, 
amb professionals independents, per a avaluar si la utilització d’aquests aparells 
comporta cap risc per a la salut de les persones –inclosos també col·lectius sensibles 
com la població infantil i juvenil i les dones embarassades- i apliqui el principi ALARA 
(as low as reasonably achievable), segons el qual el nivell d’exposició ha d’ésser tan 
baix com sigui raonablement possible tenint en compte els efectes tèrmics i els 
atèrmics o biològics. 
 
Dotzè.- Crear la Taula de seguiment i estudi dels impactes que pugui tenir sobre la 
salut i la privacitat el desplegament dels anomenats comptadors intel·ligents, 
formada pels grups polítics del Parlament de Catalunya, els departaments de Territori 
i Sostenibilitat, Salut, Empresa i Coneixement, l’Institut Català d’Energia, entitats 
veïnals, entitats municipalistes i universitats catalanes. 
 
Tretzè.- Instar al Govern de la Generalitat a propiciar els canvis legislatius necessaris i 
urgents, que ofereixin la possibilitat de tenir un entorn saludable, compatible amb el 
desenvolupament de les tecnologies i aconseguir l’aplicació del Principi ALARA (nivells 
tan baixos com sigui possibles) i el Principi de Precaució recollit en la Llei, 33/2011, 
general de Salut Pública. 
 
Catorzè.- Instar al Govern de la Generalitat a promoure els canvis legislatives 
necessaris i urgents que facin operativa la Resolució 1815 (27 maig 2011) de 
l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa sobre perills potencials dels camps 
electromagnètics i els seus efectes sobre el Medi Ambient i la Salut de les persones. 
Així mateix, exigir la revisió d’aquesta resolució de gairebé 5 anys i analitzar estudis 
posteriors i proposar nous valors per protegir i defensar la salut dels ciutadans. 
 
Quinzè.- Establir canals de comunicació entre l’Ajuntament i les organitzacions socials 
promotores de la proposta: 
 
FAV-BAIX, CONFAVC, Plataforma Stop Comptadors, AFIFAC (Associació d’Afectades de 
Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica), Associació de Disminuïts, Associació 
ADAMUJER, Sindicat SIPCTE, Observatori de Salut Ambiental (OSA). 
 
Així com a les Associacions de veïns i veïnes de Cornellà de Llobregat i FAVCO. 
 
Setzè.- Comunicar els presents acords als governs de la Generalitat de Catalunya i de 
l’Estat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels 
Diputats, a les entitats municipalistes (FMC, ACM, AMI), i a les entitats promotores de 
la iniciativa. 

... 
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PRESENTACIÓ D’ESMENES 

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

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 41727: 
... 
 
Addició d’un nou acord Quinzè i renumeració de l’actual Quinzè i Setzè com a Setzè i 
Dissetè respectivament: 
 
Quinzè.- Instar a ENDESA a que informi a l’Ajuntament de Cornellà sobre: 
 
a) Quin és l’estat actual d’implantació del nou sistema de comptadors 

telegestionables a Cornellà. 
 
b) Si s’està efectuant totalment o parcial la telegestió dels mateixos, indicant en 

quins supòsits s’efectua i en quins no, o si aquesta no s’aplica encara. 
 
c) Si abans de la instal·lació del nou comptador s’ofereix a l’usuari, efectivament i 

amb quins mitjans, la possibilitat de llogar o, alternativament, de comprar el 
comptador. 

 
d) Quines són les diferents marques de fabricants de comptadors que s’ofereixen 

instal·lar als usuaris a fi que puguin escollir una altra marca i concreti quants 
comptadors s’han instal·lat de cada marca, indicant el nom de la mateixa. 

... 
 
 
Esmenes presentades pel Grup municipal de Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía (C’s) 
 

 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal de C’s amb registre d’entrada 
41744: 
... 
 
Esmena d’addició als acords: 
 
Dissetè.- Establir llindars de prevenció per als nivells d’exposició a llarg termini a les 
microones en totes les zones interiors habitables de l’edifici (habitatges) de 
conformitat amb el Principi de Precaució que no superin els 0,2 volts per metre. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 03:38:26 al 03:58:19 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5801185301584
8689dfd001d?startAt=13106.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots en contra: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b58011853015848689dfd001d?startAt=13106.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b58011853015848689dfd001d?startAt=13106.0
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VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL DE C’S 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Vots en contra: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció, és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
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Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

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

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 
 
 
 
NOVENA.- PRECS I PREGUNTES.- 

Precs i preguntes. 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 03:58:20 al 04:06:04 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5801185301584
8689dfd001d?startAt=14300.0 
 
 
Precs i preguntes formulats per la Regidora no Adscrita, senyora Maria 
Carmen López Álvarez. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b58011853015848689dfd001d?startAt=14300.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b58011853015848689dfd001d?startAt=14300.0
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 Per part de la senyora Maria Carmen López Álvarez, Regidora no Adscrita, 
s’ha presentat verbalment el present prec, que una vegada traduït a la 
llengua catalana, resta com segueix: 
 
Prec 
... 
 
En referència a la Moció anterior, que a última hora ens han demanat que afegim a 
l’acord quinzè algunes entitats que van ser promotores i que no surten a la Moció. 
 
Llavors serien l’Associació de Veïns Gaudeix Mas Costa, Associació de Veïns Centre 
Vila, Associació de Veïns Florida i particulars adherits a la Plataforma. 

... 
 
Precs i preguntes formulats pel Grup municipal del Partit Popular (PP) 
 

 Per part del senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal 
del PP, s’han presentat dos prec i dos preguntes, que una vegada traduïts a 
la llengua catalana, resten com segueix: 
 
Primer Prec 
... 
 
Atenent a les reiterades queixes que els conveïns de Cornellà vénen abocant sobre 
l'estat de brutícia de l'entorn dels contenidors, en general; i, en particular i com a 
exemple, la queixa rebuda sobre la brutícia d'aquests que afecta fins i tot al parc 
infantil confrontant situat en la cantonada del carrer Catalans amb Frederic Soler 
(adjuntem Fotografia) 
 
PREGUEM 
 
• Que s'adoptin les mesures correctores suficients en el servei de recollida de residus 

orgànics, selectiva, mobles, estris, baldeo, i de neteja viària dels residus a la ciutat. 
 
• Que de manera urgent, es duguin a terme les actuacions necessàries de sanejo, 

neteja i recollida en totes les ubicacions de les quals es té constància. 

... 
 
Segon Prec 
... 
 
Aquesta mateixa setmana un ciutadà ens ha fet arribar una fotografia denunciant el 
lamentable estat en el qual es troba una reixeta en les rampes que transcorren des de 
la Torre de la Miranda al Parc de Can Mercader, podent resultar un perill per a la 
integritat física de les persones en cas d'accident o ensopegada. 



 112 

 
Per aquest motiu, aquest Grup Municipal PREGA es repari amb caràcter immediat 
aquesta reixeta i s'efectuï un repàs per la brigada corresponent d'altres situacions 
similars que pogués haver-hi en aquestes rampes d'accés al parc de Can Mercader o 
al propi parc. 

... 
 
Primera Pregunta 
... 
 
En la passada edició del Festival Internacional de Pallassos, el diumenge 23 d'octubre, 
en una de les actuacions dutes a terme en la Pl. Catalunya dirigides al públic infantil, 
els actors van pujar a l'escenari amb banderes separatistes, en un espectacle que al 
nostre entendre no tenia cap contingut polític i, per tant, estaven absolutament fora 
de lloc. 
 
Per aquest motiu, ens agradaria conèixer: 
 
1) Si l'Ajuntament tenia coneixement que en aquest espectacle en concret els actors 

pujarien amb banderes separatistes, i en tal cas, si s'han demanat les explicacions 
oportunes al respecte als actors. 

 
2) En qualsevol cas, volem saber si l'Ajuntament comparteix o no que en un 

espectacle infantil els actors pugin a l'escenari amb banderes separatistes. 
 
3) Si de cara a les properes edicions del Festival Internacional de Pallassos, 

l'Ajuntament prendrà algun tipus de mesura per evitar que en aquest festival, en 
espectacles dirigits a un públic infantil i, per tant, freturós de qualsevol contingut 
polític, els actors pugin a l'escenari amb banderes separatistes. 

... 
 
Resposta per escrit de la Tinenta d’Alcalde de Cultura i Igualtat, Sra. Rocio 
García Pérez, que una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com 
segueix: 
... 
 
La resposta a la primera pregunta si l’Ajuntament tenia coneixement, no, no tenia 
coneixement. 
 
La segona, volen saber si l’Ajuntament comparteix, no, en cap espectacle cultural, 
infantil, familiar, té que haver connotació a l’escenari d’aquesta índole. 
 
I, especificar, en quant a la tercera que diu si cara a pròximes edicions es prendran 
mesures. A veure, per començar, l’espectacle al que es refereix és al de clausura del 
Festival Internacional de Pallassos. El contracte que es va fer des de l’Àrea de Cultura 
va ser l’actuació musical, la de La Troba Kung-Fú. Desprès van ser diferents artistes 
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pujant a l’escenari. En algun moment, con dius, va haver una no va haver el plural jo 
crec que es pot obviar, és singular. I en qualsevol cas no va ser una de les persones 
contractades amb la finalitat d’aquesta clausura. 

... 
 
 
Segona Pregunta 
... 
 
El passat Ple de 30 de setembre de 2015 es va aprovar la moció presentada per 
aquest Grup Municipal per remodelar la Plaza Almeda La Vella, no obstant això, fins 
avui no s'ha iniciat cap tipus de treball en aquest sentit. 
 
Per aquest motiu ens agradaria conèixer: 
 
1) En quina situació es troba l'expedient de remodelació de Plaza Almeda La Vella 

així com la data d'inici i finalització d'aquests treballs. 

... 
 
Resposta per escrit del Tinent d’Alcalde d’Espai Públic i Convivència, Sr. 
Antonio Martínez Flor, que una vegada traduïda a la llengua catalana, resta 
com segueix: 
... 
 
En referència a la seva pregunta sobre la remodelació de la plaça Almeda la Vella, he 
de comentar-li que es va aprovar el projecte de remodelació de la plaça a la Junta de 
Govern de data 21 d’octubre de 2016. És un projecte que ascendeix a 133.342,- € i, 
per tant, és un contracte de règim obert i que en aquest moments està en període de 
licitació. El que si està licitat i aprovat és la assistència tècnica per a l’execució de les 
obres. Sento no poder concretar exactament l’inici i la finalització, cosa que no podré 
fer fins estar aquestes adjudicades. 
 
Paral·lelament a això si s’han fet treballs de manteniment com canvi de la xarxa de la 
pista per a evitar sorolls i, arranjaments a la jardineria de la plaça. 

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

 Per part de la senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal 
d’ERC-AM, s’han presentat verbalment dues preguntes: 
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Primera pregunta 
... 
 
A Cornellà disposem de diversos pous subterranis, un dels quals a Can Mercader. 
Entenem que aquesta aigua s'aprofita i no es llença i es fa servir per regar horts, 
parcs i jardins. Què es fa amb aquesta aigua? 

... 
 
 
Segona pregunta 
... 
 
Fa alguns mesos es va instal·lar a l’exterior de la comissaria de la policia municipal, al 
carrer de Rubió i Ors, un element que sembla una bomba de calor. Diversos veïns han 
manifestat queixes a causa del soroll elevat que genera aquest element extern, un 
soroll que dura tot el dia i que és molt molest. La nostra pregunta és si s’ha fet algun 
control sonomètric d’aquest element i, en cas que s’hagi fet, si es preveu substituir 
aquest element extern o practicar-hi alguna actuació per reduir-ne l’impacte acústic. 

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

 Per part del senyor Daniel Martínez Fernández, Regidor del Grup Municipal 
de C’s, s’han presentat verbalment dos precs que una vegada traduïts a la 
llengua catalana, resten com segueix: 
 
Primer Prec 
... 
 
Preguem una major actuació en la neteja dels cartells publicitaris als pilons 
informatius que hi ha a la ciutat, degut a la gran acumulació de residus de cartelleria 
que es van generant. 

... 
 
 
Segon Prec 
... 
 
Preguem que a la convocatòria del Ple es modifiqui l’hora previsible de finalització, ja 
que no s’ajusta a la realitat ja que és massa optimista dir que acabem els plens a les 
nou. 

... 
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Precs i preguntes formulats pel Grup municipal de Cornellà en Comú – Crida 
per Cornellà (CEC-CPC) 
 

 Per part del senyor Angel Camacho Hervás, Regidor del Grup Municipal de 
CEC-CPC, s’ha presentat verbalment un prec: 
 
Prec 
... 
 
És relatiu a la Moció que es va aprovar just ara fa un any el 26 de novembre de 2015, 
la que es presentava com a Moció d’Alcaldia de l’Associació per la Recuperació de la 
Memòria Històrica del Baix Llobregat, i en la qual es van incorporar esmenes del 
Cornellà en Comú – Crida per Cornellà, d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Esquerra Plural. 
 
Aquesta Moció el que deia per una banda era que es canviarien els noms de carrers 
feixistes com Almirall Vierna o Víctor Pradera. I, marcava un termini d’un any per 
retirar els símbols franquistes de les façanes dels edificis en el terme municipal que 
encara estiguin col·locades. Nosaltres no tenim coneixement que això s’hagi fet.  
 
D’un Ple per l’altre si que podíem canviar el nom del Parc de la Infanta, però això no 
s’ha dut a terme. A vençut el termini d’un any per retirar les plaques franquistes de les 
façanes. 
 
Nosaltres sabem o volem pensar que aquest Equip de Govern té una sensibilitat 
especial amb aquest tema i, per això pregaríem doncs que el més aviat possible es 
dugui a terme el compliment d’aquesta Moció perquè no volem simbologies feixista 
als nostres carrers. 

... 
 

 Per part de la senyora Maria Josefa García Muñoz, Portaveu del Grup 
Municipal de CEC-CPC, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
 
Pregunta 
... 
 
En referència a Can Rovira, ICV-EUIA-EP-E, ja van fer una pregunta al respecte a 
l’anterior Ple, respecte al conflicte laboral existent en aquesta residència privada per 
la gent gran. 
 
Nosaltres voldríem saber si aquesta residència disposa de places públiques 
subvencionades per l’Ajuntament i si l’Equip de Govern té coneixement si aquestes 
mateixes estan cobertes. 

... 
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Resposta per escrit de la Tinenta d’Alcalde d’Educació i Política Social, Sra. 
Montserrat Pérez Lancho: 
... 
 
La residència per a gent gran Rovira situada al carrer Rubió i Ors de la nostra ciutat és 
de titularitat totalment privada i no ens consta que disposi de places públiques, raó 
per la qual des dels serveis socials municipals, no tenim cap relació ni fem cap 
derivació d’usuaris/es a l’esmentat centre. 
 
Al tractar-se d’un centre privat, qualsevol inspecció o control del seu funcionament 
correspon a la Generalitat de Catalunya, que és l’administració competent en aquesta 
matèria. 

... 
 
 
 

 Per part del senyor José David García Muñoz, Regidor del Grup Municipal de 
CEC-CPC, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
 
Pregunta 
... 
 
Respecte amb el tema de pobresa energètica que hem tractat avui arrel de la Moció 
d’Iniciativa i el bo social. Tenim constància, va sortir a tots els mitjans, com Rosa de 
Reus va morir cremada per una espelma perquè no tenia, tenia la llum tallada per la 
companyia subministradora. 
 
Tenim constància que aquesta ciutat, a Cornellà, s’estan produint talls de 
subministraments. Tenim constància que Serveis Socials també té constància 
d’aquests talls de subministraments. I, voldríem saber, quan es començarà a 
denunciar a aquestes companyies subministradores que no estan aplicant el principi 
de precaució a aquesta ciutat i que tallen la llum i el subministra a veïns i veïnes 
nostres. I per què s’està permetent contínuament que aquestes subministradores no 
apliquin la Llei. 
 
Esperem que es pugui denunciar i que no arribem a patir el que han patit a Reus fa 
una setmana. 

... 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les vint-i-tres hores i cinc minuts, de la qual s’estén la 
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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. 


