
 
 

 
 

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

 

 1 

ACTA PLE NÚM. 12/2022 

 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2022 
 
 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 28 DE SETEMBRE 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les disset hores del dia 28 de 
setembre de dos mil vint-i-dos, es reuneixen a la sala de sessions d’aquest 
Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes legalment 
establerts, els membres integrants de l’Ajuntament Ple que a continuació es 
relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència del 
senyor Alcalde, i assistits per mi, la Secretària General. 
 
 

ASSISTENTS 
 
 
Alcalde Sr. Antonio Balmón Arévalo  
 
 
Primer Tinent d’Alcalde Sr. Antonio Martínez Flor 
 
Tinents/es d’Alcalde Sra. Emilia Briones Matamales 
 Sr. Sergio Fernández Mesa 
 Sra. Rocío García Pérez 
 Sr. Claudio Carmona Vargas 
 
Regidors/es Sra. Raquel Albiol i Gilabert 
 Sr. Carles Alemany Lluis 
 Sr. Ismael Ciurana Sánchez 
 Sr. Manel Clavijo Losada 
 Sra. Estrella Corominas Molleja 
 Sr. Carlos Domínguez Rodríguez 
 Sra. Maria de las Mercedes Fernández García 
 Sr. Ot García Ruiz 
 Sr. Sergio Gómez Márquez 
 Sra. Lidia Gómez Pla 
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 Sra. Maria Carmen López Álvarez 
 Sra. Nelia Martínez Gallardo 
 Sr. Daniel Martínez Rodríguez 
 Sra. Aurora Mendo Sánchez 
 Sr. Pedro Millan Rodríguez 
 Sra. Joana Piñero Romera 
 Sr. Enrique Vanacloy Valiente 
 Sra. Teresa Vidal Llargués 
 
Regidora 
No adscrita Sra. Elisabet García Petit 
 
 
Secretària General Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor Sr. Joan R. Sagalés Guillamón 
 
 
 
Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió, i es passa a despatxar els 
assumptes que figuren a l’ordre del dia i que són els següents: 
 
 

I 
 

PART RESOLUTIVA 
 
 
PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
 
PUNT PRIMER.- APROVACIÓ DE L’ACTA I VIDEO ACTA NÚM. 10/2022, 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 20 DE JULIOL D’ENGUANY. 

Aprovar Acta núm. 10/2022 

L’esborrany de l’acta ha estat lliurat a tots els regidors i regidores junt amb la 
convocatòria d’aquesta sessió. 
 
 
PUNT SEGON.- APROVACIÓ DE L’ACTA I VIDEO ACTA NÚM. 11/2022, 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL DIA 20 DE 
SETEMBRE D’ENGUANY. 

Aprovar Acta núm. 11/2022 

L’esborrany de l’acta ha estat lliurat a tots els regidors i regidores junt amb la 
convocatòria d’aquesta sessió. 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb els punts primer i segon consten en la 
Vídeo Acta de la sessió, minut 00:00:01 al 00:00:22 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe7500
21?startAt=1.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmeses a votació les dues actes i vídeo actes, són aprovades per unanimitat 
dels assistents. 
 
 
 
 
PUNT TERCER.- DONAR COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS DE 
L’ALCALDIA QUE A CONTINUACIÓ ES RELACIONEN. 

Donar compte decrets 

A efectes del seu coneixement, es dóna compte dels Decrets i Resolucions 
dictats per l’Alcaldia, el text literal dels quals és el següent: 
 
- Decret núm. 2022/2973 de data 25 de juliol 
... 
 
Vist els Decrets d’Alcaldia núm. 2686/2021 de 2 de juliol  i 2436/2021, de 11 de juny, 
en virtut del quals es modificava el règim de delegacions de competències d’aquesta 
Alcaldia a favor dels regidores i regidores municipals aprovat per Decret núm. 
2494/2019 de 20 de juny, que posteriorment va ser novament modificat pels Decrets 
núm. 3622/2019, de 30 de setembre, 842/2021, de 3 de març. 
 
Atès que en aquests moments aquesta Alcaldia considera necessari efectuar una 
modificació puntual d’aquest règim de delegacions en relació amb les competències 
de contractació, com a conseqüència del contingut de l’Informe de la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa de Catalunya núm. 4/2022, de 27 de juny, que entén 
que les persones que tenen la condició d’òrgan de contractació unipersonal no poden 
formar part de les meses de contractació, en comportar aquesta participació una 
ingerència en les seves funcions que seria susceptible d’alterar la imparcialitat, la 
independència, l’objectivitat i la professionalitat requerida en la seva actuació. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, tot i no resultar vinculant el contingut d’aquesta 
doctrina, en no tenir caràcter normatiu, en ús de les atribucions que legalment té 
conferides 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe750021?startAt=1.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe750021?startAt=1.0
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HE RESOLT 

 
Primer.- Modificar el règim de delegacions de competències d’aquesta Alcaldia a 
favor dels regidores i regidores municipals en el sentit d’introduir al final del punt 
segon de la delegació de competències efectuada a favor de tots els regidors i 
regidores delegats d’Àrea el paràgraf següent: 
... 
 

No obstant, pel que es refereix a l’Àrea d’Economia i Administració, les 
competències contractuals previstes als núm. 1, 3 i 6 anteriors seran assumides 
per la Regidora de l’Àrea de Presidència, que tindrà a aquests efectes la 
condició d’òrgan de contractació, mantenint-ne el Regidor delegat de l’Àrea 
d’Economia i Administració únicament les competències relatives als actes no 
dispositius de promoció, impuls i proposta. 

 
... 

Segon.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, al Butlletí 
d’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que 
disposa l’article 178 del ROM, en concordança amb l’article 44.2 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i difondre-la, 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.- Comunicar aquesta resolució als Regidors i Regidores i als Caps dels diferents 
Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes. 
 
Quart.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la sessió extraordinària que es 
convoqui per donar compliment al que preveu l'article 23.7 del ROM, en concordança 
amb l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 

... 
 
 
 
- Decret núm. 2022/3526 de data 14 de setembre 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3629/2019, de 30 de setembre, posteriorment 
modificat pels Decrets d’Alcaldia núm. 763/2020, de 17 de febrer, 1637/2020, de 11 
de juny, 1465/2021, de 15 d’abril, 2380/2021, de 10 de juny, 2572/2021, de 22 de 
juny, 3671/2021, de 22 de setembre, 883/2022, de 25 de febrer, 1081/2022, de 10 de 
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març, 1560/2022, de 20 d’abril, 1932/2022, de 12 de maig i 2157/2022 de 24 de 
maig, es va procedir a designar els membres que havien d’integrar, durant aquest 
mandat, el Ple del Consell de la Dona de Cornellà de Llobregat, òrgan sectorial de 
participació de caràcter permanent i instrument de participació ciutadana en els 
assumptes municipals relacionats amb aquells àmbits d’activitat pública que afectin o 
es refereixin a la Dona. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 5 de setembre d’enguany, la Secretaria delegada 
del Consell Municipal de la Dona posa en coneixement d’aquesta Secretaria General, 
que l’entitat Òmnium Cultural ha manifestat el seu desig de participar en aquest 
Consell i ha proposat les persones que l’han de representar. 
 
Atès que segons disposa l'article 7 del Reglament Orgànic Regulador d’aquest Consell, 
els membres del Ple han de ser nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú decret, a 
proposta de les Entitats del Sector. 
 
Atès que la incorporació d’aquesta entitat al Consell provoca que el número d’entitats 
ciutadanes representades sigui superior al número màxim inicialment previst, i que 
l’article 6 del Reglament Orgànic d’aquest Consell de participació contempla la 
possibilitat que, mitjançant Decret d’aquesta Alcaldia, es pugui ampliar aquest 
número màxim de representants de les Entitats ciutadanes. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides  
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Elevar a 33 el número d’entitats ciutadanes que poden estar representades 
al Consell de la Dona de Cornellà de Llobregat, i designar nou membre integrant del 
Ple a l’entitat que tot seguit s’indica, la qual estarà representada per les persones que 
així mateix s’especifiquen: 
 

• Òmnium Cultural 
 

Titular: Maria Piñol Balasch 
Suplent: Isabel Arroyo Resina 

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

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:00:23 al 00:00:54 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe7500
21?startAt=23.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 
PUNT QUART.- RATIFICAR ELS DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA QUE 
A CONTINUACIÓ ES RELACIONEN. 

Ratificar decrets 

Per la Secretària de la Corporació i a efectes de la seva ratificació, es dóna 
lectura dels Decrets i Resolucions dictats per l’Alcaldia, el text literal dels quals 
és el següent: 
 
- Decret núm. 2022/3521 de data 13 de setembre 
... 
 
Vist l’ofici remès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i 
Territori de la Generalitat de Catalunya de data 22 d’agost de 2022 notificat en la 
mateixa data, segons el qual s’ha interposat demanda en el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, Secció Segona de la Sala Contenciosa, en relació al recurs 
contenciós administratiu núm. 110/22 per la mercantil INMOBILIARIA PALINURO, S.A. 
contra la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de 
Barcelona de data 13.12.21 que aprova definitivament el Pla especial urbanístic 
d'usos de la zona HOC Sector Plana del Galet de Cornellà de Llobregat. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe750021?startAt=23.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe750021?startAt=23.0
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Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ordenat, de conformitat 
amb l'article 49 de la vigent Llei de la Jurisdicció contenciosa administrativa, la citació 
de les persones interessades que consten identificades en l'expedient administratiu en 
el qual s'ha adoptat la resolució impugnades per a què, en el termini de 9 dies a 
comptar des de la recepció d'aquesta comunicació, puguin comparèixer i personar-se 
en les actuacions com a codemandats, si és del seu interès. 
 
Atès que en virtut de l’ofici del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques 
Digitals i Territori, se’ns comunica la possibilitat de personar-nos en les actuacions 
abans esmentades.  
 
Vistos l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local i l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, indiquen que 
l'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació 
municipal dels plans i altres instruments d'ordenació prevists en la legislació 
urbanística són competències atribuïdes al Ple de la Corporació Local. 
 
Atès que per sessió plenària de data 2 de juliol de 2019 es va delegar en la Junta de 
Govern Local l’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la 
Corporació en matèria de competència plenària. 
 
No obstant, el termini per comparèixer en termini finalitza abans que es celebri la 
propera Junta de Govern Local. 
 
Per tot això, i fent us de les atribucions conferides a aquesta Alcaldia en virtut de 
l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Comparèixer, com a part codemandada, al recurs contenciós administratiu 
núm. 110/22 interposat per la mercantil INMOBILIARIA PALINURO, S.A. contra la 
resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona 
de data 13.12.21 que aprova definitivament el Pla especial urbanístic d'usos de la 
zona HOC Sector Plana del Galet de Cornellà de Llobregat, que es segueix al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona de la Sala Contenciosa 
 
Segon.- Designar als Lletrats, senyora Ana Belén Morejón Gómez, Tècnica 
d’Administració Especial i senyora Laura Pérez Galvez i senyor Antonio Martín 
Civantos, Tècnics d’Administració General, per a la defensa i representació d’aquest 
Ajuntament en l’esmentat recurs, els quals assumiran aquestes facultats de manera 
indistinta, en conformitat amb l’establert a l’article 24 de la Llei 29/98 de la 
Jurisdicció i l’article 551.3  de la Llei Orgànica del Poder Judicial. 
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Tercer.- Comunicar la present resolució la Secció Segona de la Sala Contenciós 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i a les persones 
nomenades als efectes adients. 
 
Quart.- Donar compte de la present resolució al Ple a la primera sessió que es celebri 
per la seva ratificació. 

... 
 
 
- Decret núm. 2022/3522 de data 13 de setembre 
... 
 
Vist l’ofici remès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i 
Territori de la Generalitat de Catalunya de data 22 d’agost de 2022 notificat en la 
mateixa data, segons el qual s’ha interposat demanda en el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, Secció Segona de la Sala Contenciosa, en relació al recurs 
contenciós administratiu núm. 111/22 per la mercantil METROVACESA, S.A. contra la 
resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona 
de data 13.12.21 que aprova definitivament el Pla especial urbanístic d'usos de la 
zona HOC Sector Plana del Galet de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ordenat, de conformitat 
amb l'article 49 de la vigent Llei de la Jurisdicció contenciosa administrativa, la citació 
de les persones interessades que consten identificades en l'expedient administratiu en 
el qual s'ha adoptat la resolució impugnades per a què, en el termini de 9 dies a 
comptar des de la recepció d'aquesta comunicació, puguin comparèixer i personar-se 
en les actuacions com a codemandats, si és del seu interès. 
 
Atès que en virtut de l’ofici del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques 
Digitals i Territori, se’ns comunica la possibilitat de personar-nos en les actuacions 
abans esmentades.  
 
Vistos l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local i l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, indiquen que 
l'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació 
municipal dels plans i altres instruments d'ordenació prevists en la legislació 
urbanística són competències atribuïdes al Ple de la Corporació Local. 
 
Atès que per sessió plenària de data 2 de juliol de 2019 es va delegar en la Junta de 
Govern Local l’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la 
Corporació en matèria de competència plenària. 
 
No obstant, el termini per comparèixer en termini finalitza abans que es celebri la 
propera Junta de Govern Local. 
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Per tot això, i fent us de les atribucions conferides a aquesta Alcaldia en virtut de 
l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Comparèixer, com a part codemandada, al recurs contenciós administratiu 
núm. 111/22 interposat per la mercantil METROVACESA, S.A. contra la resolució de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona de data 
13.12.21 que aprova definitivament el Pla especial urbanístic d'usos de la zona HOC 
Sector Plana del Galet de Cornellà de Llobregat, que es segueix al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, Secció Segona de la Sala Contenciosa 
 
Segon.- Designar als Lletrats, senyora Ana Belén Morejón Gómez, Tècnica 
d’Administració Especial i senyora Laura Pérez Galvez i senyor Antonio Martín 
Civantos, Tècnics d’Administració General, per a la defensa i representació d’aquest 
Ajuntament en l’esmentat recurs, els quals assumiran aquestes facultats de manera 
indistinta, en conformitat amb l’establert a l’article 24 de la Llei 29/98 de la 
Jurisdicció i l’article 551.3  de la Llei Orgànica del Poder Judicial. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució la Secció Segona de la Sala Contenciós 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i a les persones 
nomenades als efectes adients. 
 
Quart.- Donar compte de la present resolució al Ple a la primera sessió que es celebri 
per la seva ratificació. 

... 
 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:00:55 al 00:01:50 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe7500
21?startAt=55.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits ratifiquen, per unanimitat, aquests decrets. 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe750021?startAt=55.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe750021?startAt=55.0
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PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES SOCIALS I 
COMUNITÀRIES 
 
 
PUNT CINQUÈ.- APROVAR LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT AL 
PROJECTE DE CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS.- 

Aprovar la Declaració 
Institucional de suport al projecte 
de Ciutats Defensores dels Drets 
Humans. 

DICTAMEN 
... 
 
El Pla de mandat de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat estableix, entre els seus 
objectius, el de promoure una política pública de cooperació per al desenvolupament 
que s’ajusti a les necessitats actuals, la tradició de projectes descentralitzats i la 
sensibilització ciutadana i cooperació de proximitat i l’ampliació i promoció de les 
accions de sensibilització a les escoles, instituts i entitats veïnals, impulsant accions 
que promoguin les xarxes solidàries locals, supramunicipals i internacionals, i que en 
tot cas generin transformacions de caràcter bidireccional. 
 
La pau, els drets humans i la solidaritat han de ser eixos vertebradors de qualsevol 
política pública, a escala nacional i internacional. Les ciutats, com a administració 
més propera a la ciutadania, s’han constituït en actors d’aquestes polítiques des de fa 
més de 20 anys, amb l’adopció de la Declaració de Barcelona sobre Ciutats i Drets 
Humans (1998) que donà peu a l’aprovació, dos anys més tard, de la Carta europea 
de drets humans a la Ciutat. 
 
La política de cooperació municipal és útil i necessària perquè enforteix els valors 
ciutadans de pau i convivència, i per aquest motiu des del departament de Solidaritat 
i Cooperació apostem per l’educació per al desenvolupament amb l’objectiu de 
consolidar la tasca de foment de valors solidaris i de convivència.  
 
El setembre del 2017, vam incorporar-nos al projecte de Ciutats Defensores dels Drets 
Humans, un projecte que es va iniciar al 2009, promogut pel Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, l’Institut 
de Drets Humans de Catalunya i l’Institut Català Internacional per la Pau amb 
participació municipal i institucions catalanes i amb els objectius principals de: 
millorar el coneixement, la promoció i la defensa dels drets humans entre la 
ciutadania dels municipis que hi participen.  
 
El projecte està directament alineat amb les polítiques municipals de Cornellà de 
Llobregat de fomentar la convivència i els valors solidaris i amb la incorporació de 
l’equitat de gènere, el dret a la pau, els drets de les persones migrades i refugiades, el 
dret a la terra i al medi ambient, els drets civils polítics, així com els drets de grups en 
situació d’especial indefensió com les dones i el col·lectiu LGTBI com a enfocaments 
transversals que regiran per totes les intervencions de cooperació. 
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Cornellà de Llobregat sempre ha fet una aposta per la solidaritat, creient aquesta 
com una eina de transformació positiva per al conjunt de la societat, treballant en dos 
àmbits: la sensibilització ciutadana i la cooperació internacional indirecta. 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha desenvolupat des de fa anys diferents 
activitats per promoure els drets humans als centres d’ensenyament primari i 
secundari de la ciutat, també ha desenvolupat activitats de sensibilització adreçades 
a joves i a la població en general que pretenien donar a conèixer els drets humans i 
treballar per a la convivència i la interculturalitat. 
 
Aquest projecte posa en valor la tasca de defensores i defensors de drets humans: 
individus i associacions civils que promouen i protegeixen els drets humans i les 
llibertats fonamentals, particularment pel que fa col·lectius històricament 
vulnerabilitats com dones, joves, minories i persones desplaçades o desposseïdes. 
 
Vist l’informe de la Coordinadora Tècnica de Joventut i Solidaritat i del Regidor 
delegat de Polítiques Comunitàries.  
 
Per tot això, i atès que l’adopció d’aquest Acord és competència de Ple, la Presidenta 
de la Comissió Informativa de Polítiques Socials i Comunitàries, a proposta del 
Regidor delegat de Polítiques Comunitàries, una vegada dictaminat per la Comissió, 
proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la declaració institucional de suport al projecte de Ciutats 
defensores dels Drets Humans amb aquesta adhesió: 
 
1. Reivindiquem la vigència i el ple respecte del dret a la pau i el dret de les persones 

que defensen la pau i els drets humans a desenvolupar la seva tasca sense riscos ni 
amenaces. 

 
2. Reivindiquem igualment el ple respecte dels drets fonamentals de les persones 

refugiades, amb particular cura pel que fa als drets de les dones i els infants, en 
tots els estadis de la migració; des de llur sortida del país fins al seu assentament 
definitiu o, si així ho volen, el retorn segur al seu lloc d’origen.  

 
3. Recordem i ens comprometem a visibilitzar la situació d’especial risc que viuen les 

persones i comunitats que defensen el medi ambient i la terra, així com les que 
defensen els drets de les dones, de les persones LGTBIQ i de les persones migrants i 
refugiades. 

 
4. Condemnem la imposició de limitacions a les activitats dels defensors i defensores 

de drets humans, incompatibles amb el dret internacional dels drets humans, i llur 
persecució per part de governs autoritaris, però també de governs democràtics, 
empreses, grups armats i altres actors.  
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5. Recordem la situació d’especial vulnerabilitat, agreujada actualment amb la 
pandèmia covid-19, que viuen determinades minories i determinats col·lectius i/o 
grups i la indefensió que pateixen davant les violacions dels seus drets.  

 
6. Renovem el nostre compromís amb els drets humans a escala local i ens 

comprometem a mantenir i intensificar les polítiques públiques locals de suport als 
defensors i defensores de drets humans, tant a escala local com internacional.  

 
7. Recordem, donem suport i reivindiquem l’alliberament de les persones defensores 

dels drets humans injustament empresonades únicament per dur a terme la seva 
tasca, particularment  de Nasrin Sotoudeh (Iran); Ilham Tohti (minoria uigur de la 
Xina) i Abdulhadi Al-Khawaja (Bahrain).  

 
8. Ens comprometem a difondre la labor de les persones defensores i a facilitar la 

reflexió i el debat, reconeixent la importància de l’educació a casa nostra, 
especialment entre el públic jove.  

 
9. Instem al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat a mantenir, enfortir i 

ampliar les polítiques públiques de suport als defensors i defensores dels drets 
humans a escala nacional i internacional. 

 
Segon.- Notificar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament que 
coordina aquesta iniciativa. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:01:51 al 00:11:16 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe7500
21?startAt=111.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels assistents. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe750021?startAt=111.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe750021?startAt=111.0
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PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA 
 
 
PUNT SISÈ.- APROVAR LA 2ª I DARRERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE 
“SERVEI DE CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I NETEJA DELS PARCS, JARDINS, 
PLACES ENJARDINADES I ALTRES ESPAIS VERDS PÚBLICS DE LA CIUTAT DE 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT”, ADJUDICAT SEGONS ACORD APROVAT PEL PLE 
DE DATA 27 DE SETEMBRE DE 2018 A “TECSALSA”.- 

Aprovar la 2ª i darrera pròrroga 
del contracte “Servei de 
conservació, manteniment i 
neteja dels parcs, jardins, places 
enjardinades i altres espais verds 
públics de la ciutat”. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’expedient instruït per a la contractació amb les següents característiques: 
 
Naturalesa: Serveis 
Objecte del contracte: Servei de conservació, manteniment i neteja dels parcs, jardins, 
places enjardinades i altres espais verds públics de la ciutat de Cornellà de Llobregat 
Tramitació: Ordinària 
Procediment d’adjudicació: Obert - Harmonitzat 
Forma d’adjudicació: : Millor relació qualitat – preu 
 
Vist l’Acord aprovat per la Junta de Govern Local de data 24 de desembre de 2021 de 
la Modificació del contracte per ampliació dels espais verds i de l’arbrat per 
incorporació de noves zones per un import anual de 163.586,86.-euros, i pel període 
comprès entre l’1 de gener al 31 d’octubre de 2022. 
 
Vist que s’ha produït una errada en el punt segon de l’esmentat Acord, pel que fa a 
l’autorització i disposició de la despesa, ja que es va aprovar per l’import anual enlloc 
de fer-ho pels 10 de mesos de modificació. 
 
Vist l’informe del Cap de Tècnic Via Pública d’Espai de data 15 de juliol de 2022 amb 
el vist i plau de la seva Regidoria, relatiu a la 2ª i darrera pròrroga  del contracte de 
Servei de conservació, manteniment i neteja dels parcs, jardins, places enjardinades i 
altres espais verds públics de la ciutat de Cornellà de Llobregat concertat amb 
“TECSALSA”, segons Acord aprovat pel Ple de data 27 de setembre de 2018. 
 
Vista la clàusula 7 del Plec de Condicions del contracte que preveu la possibilitat de 
prorrogar expressament el contracte. 
 
Vist l’escrit presentat per “TECSALSA” amb registre d’entrada núm. 29827, de data 8 
de juliol de 2022 mitjançant el qual  accepta la pròrroga de l’esmentat contracte. 
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Vist l’informe emès al respecte per la Cap del Departament de Contractació, la 
Secretària General i l’Interventor. 
 
El Ponent de la Comissió Informativa d’Economia i Administració proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Deixar sense efecte l’apart segon de l’Acord de modificació aprovat per Junta 
de Govern Local el 24 de desembre de 2021: 
 
Autoritzar i disposar la despesa de tramitació anticipada, amb aplicació als exercicis i 
pels imports següents: 
 
Exercici Partida Pressupostaria  Concepte  Total (IVA Inclòs) 
 
2022 0112 1710A 2279900  Cons. Jardins i zones verds Jardineria 101.855,95 
2022 0112 1710A 2279900  Cons. Jardins i zones verds Neteja 61.730,91 
 
  Total: 163.586,86 
 
 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos i sotmetre l’eficàcia 
de l’adjudicació d’aquest contracte a la condició suspensiva de crèdit adequat i 
suficient per a l’exercici 2022 en el què normalment hi ha crèdit. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb aplicació al vigent pressupost de 
Despeses i pels imports següents respecte la Modificació aprovada per Junta de 
Govern Local el 24 de desembre de 2021:  
 
Exercici Partida Pressupostaria  Concepte  Total (IVA Inclòs) 
 
2022 0112 1710A 2279900  Cons. Jardins i zones verds Jardineria 84.879,96 
2022 0112 1710A 2279900  Cons. Jardins i zones verds Neteja 51.442,43 
 
  Total: 136.322,39 
 
 
Tercer.- Aprovar la 2ª i darrera pròrroga del contracte de Servei de conservació, 
manteniment i neteja dels parcs, jardins, places enjardinades i altres espais verds 
públics de la ciutat de Cornellà de Llobregat, adjudicat segons Acord de Ple de data 27 
de setembre de 2018 pel període comprès entre l’1 de novembre de 2022 i el 31 
d’octubre de 2023 per un pressupost de 2.358.155,45.- euros, IVA exclòs, més 
49.521,64.- d’IVA 21 %, fent un total de 2.853.368,09.-euros IVA inclòs. 
 
Quart.- Autoritzar i disposar per a la 2ª i darrera pròrroga la despesa de caràcter 
plurianual amb aplicació als exercicis i pels imports següents:  
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EXERCICIS PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ IMPORT (IVA INCLÒS) 
 
2022 0112 1710A 2279900 Cons. Jardins i Zones Verds 139.598,34 € 
2022 0112 1710A 2279900 Cons. Jardins i Zones Verds 84.605,06 € 
2022 0112 1510D 2150000 Reparació mobiliari urbà 13.577,27 € 
2023 0112 1710A 2279900 Cons. Jardins i Zones Verds 1.535.581,79 € 
2023 0112 1710A 2279900 Cons. Jardins i Zones Verds 930.655,63 € 
2023 0112 1510D 2150000 Reparació mobiliari urbà 149.350,00 € 
 
  Total: 2.853.368,09 € 
 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius Pressupostos. 
 
 
Tercer.- Comunicar les dades relatives a la pròrroga d’aquest contracte al Registre 
Públic de Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el 
termini dels tres mesos següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que 
preveu la Llei 9/2017 de CSP de 8 de novembre i difondre el contingut d’aquesta 
resolució en compliment del principi de transparència, mitjançant la seva publicació 
actualitzada i permanent al Portal de Transparència, en compliment i amb l’abast del 
que disposa  la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al departament d’Espai Públic, i a l’empresa 
adjudicatària. 

... 
 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:11:17 al 00:12:30 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe7500
21?startAt=677.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels assistents. 
 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe750021?startAt=677.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe750021?startAt=677.0
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PUNT SETÈ.- APROVAR LA 2ª PRÒRROGA DE CARÀCTER PARCIAL DEL 
CONTRACTE DE “PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA DE LES ESCOLES, 
DEPENDÈNCIES I ESTABLIMENTS MUNICIPALS”, ADJUDICAT SEGONS ACORD 
APROVAT PEL PLE DE DATA 22 DE MARÇ DE 2018 A “EULEN S.A.”.- 

Aprovar la 2ª pròrroga de 
caràcter parcial del contracte 
“Prestació dels serveis de neteja 
de les escoles, dependències i 
establiments municipals”. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’informe del Cap d’Edificis Públics i Instal·lacions amb el vist i plau de la seva 
Regidoria, relatiu a la pròrroga  del contracte de Prestació dels Serveis de neteja de 
les escoles, dependències i establiments municipals concertat amb EULEN S.A., en la 
sessió plenària de data 22 de març de 2018. 
 
Vista la clàusula 3 del Plec de Condicions del contracte que preveu la possibilitat de 
prorrogar expressament el contracte. 
 
Vist l’escrit presentat per “EULEN S.A.” amb registre d’entrada núm. 36574, de data 
09 de setembre de 2022 mitjançant el qual accepta la pròrroga de l’esmentat 
contracte. 
 
El Ponent de la Comissió Informativa de Presidència i Economia proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la 2ª pròrroga de caràcter parcial del contracte de Prestació dels 
Serveis de neteja de les escoles, dependències i establiments municipals, adjudicat 
segons la sessió plenària de data 22 de març de 2018 a “EULEN S.A.”, pel període 
comprès entre l’01 d’octubre de 2022 al 31 de d’octubre de 2022, per un pressupost 
de 308.277,85.- euros, IVA exclòs, més 64.738,35.- euros d’IVA 21 %, fent un total de 
373.016,20.- euros IVA inclòs. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 308.277,85.- euros (IVA exclòs), més 
64.738,35.- euros d’IVA (21%), 373.016,20.- euros IVA inclòs amb aplicació a la 
partida pressupostària 0112 9330C 2270000 del vigent pressupost de Despeses. 
 
Tercer.- Per a la deguda efectivitat d’aquesta pròrroga i com a garantia exigida de la 
mateixa, es manté la garantia definitiva per import de 695.900,56.- euros (5% de 
l’import de l’adjudicació, sense IVA), l’ampliació de la garantia definitiva de la 
primera modificació per import de 13.579,91.- euros (sense IVA), l’ampliació de la 
garantia definitiva de la segona modificació per import de 11.863,10.- euros (sense 
IVA) i l’ampliació de la garantia definitiva de la tercera modificació per import de 
2.584,53.- euros (sense IVA), constituïdes per l’adjudicatari per a la formalització del 
contracte, fent un import total de 723.928,10.- euros (sense IVA). 
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Quart.- Comunicar les dades relatives a la modificació d’aquest contracte al Registre 
Públic de Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el 
termini dels tres mesos següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que 
preveu el TRLCSP, i difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del 
principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent al 
Portal de Transparència, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord al departament d’Espai Públic, i a l’empresa 
adjudicatària. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:12:31 al 00:13:34 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe7500
21?startAt=751.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
PUNT VUITÈ.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 31/2022 PER 
CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC A 
ROMANENT DE TRESORERIA I A BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE DESPESES.- 

Aprovar la modificació de crèdit 
núm. 31/2022 per crèdit 
extraordinari i suplement de 
crèdit amb càrrec a romanent de 
Tresoreria i a baixes per anul·lació 
de despeses. 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
baixes per anul·lació de despeses del departament de Medi Ambient, per fer front a 
les despeses originades per la millora i naturalització de l’espai de la bassa situada als 
horts Josep Pidelaserra Llach, per un import de 5.000,00 euros. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe750021?startAt=751.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe750021?startAt=751.0


 18 

 
 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Patrimoni, per la necessitat de fer front al 
pagament de les obres imprevistes realitzades per les comunitats de propietaris de 
locals de propietat municipal, per un import de 15.884,03 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
baixes per anul·lació de despeses del departament d’Acció Comunitària, motivada per 
la necessitat d’incrementar la partida de lloguer de material per tal de garantir el bon 
funcionament de les activitats previstes al llarg de l’exercici 2022, per un import de 
10.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a baixes 
per anul·lació de despeses del departament de Família, motivada per la necessitat de 
donar suport a l’Esplai Vol i Vol per atendre a la infància, joves i famílies de Cornellà, 
per un import de 16.860,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria, motivada per la necessitat de realitzar un tractament de 
terres contaminades referent a la concessió administrativa de terrenys municipals a 
favor de Salas Construhabit, S.L., per un import de 195.000,00 euros. 
 
Atès el que disposa l’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 35, 
36 i 37 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Atès el que estableix l’article 14 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 
2022. 
 
Atès l’informe favorable de la Intervenció Municipal. 
 
El President de la Comissió Informativa de Presidència i Economia, de conformitat 
amb el que estableix l’article 16.1.a) de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 
2022, i vist el dictamen favorable de l’esmentada Comissió, proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 31/2022 per crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria i baixes per 
anul·lació de despeses, segons el següent detall i resum per capítols que figura a 
continuació: 
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MODIFICACIONS PER CREDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA  
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0118.9330A.2120000 CONSERVACIO IMMOBLES IMPREVISTOS / 

PATRIMONI 7.167,00 15.884,03 0,00 23.051,03 
0118.1521B.2260400 DESP.JURIDIQUES / INDEMNITZ. TRACT. TERRES 

CONTAMINADES 0,00 195.000,00 0,00 195.000,00 
 
 TOTAL DESPESES  210.884,03 0,00 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 36.612.267,42 210.884,03 0,00 36.823.151,45 
 
 TOTAL INGRESSOS  210.884,03 0,00 
 
 
 
 
 
MODIFICACIONS PER CREDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC A BAIXES PER ANUL.LACIÓ DE DESPESES 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0556.1710B.6320000 ADQUACIO BASSES AIGUA HORTS MUNICIPALS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
0556.1710B.6220000 CONSTRUCCIO BASSES AIGUA HORTS 

MUNICIPALS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
0205.9241C.2030000 LLOGUER MATERIAL/ACCIO COMUNITARIA 39.000,00 10.000,00 0,00 49.000,00 
0205.3371F.2269902 ACTIVITATS CENTRES CIVICS (A) 60.000,00 0,00 10.000,00 50.000,00 
0201.3371D.4800034 TRANSFERENCIA ESPLAI VOL-I-VOL 0,00 16.860,00 0,00 16.860,00 
0201.3371A.2279900 C.P.S./LUDOTECA 38.950,00 0,00 16.860,00 22.090,00 
 
 TOTAL DESPESES  31.860,00 31.860,00 

 
 
 
 
RESUM PER CAPÍTOLS 
 
ESTAT DE DESPESES 
 Altes Baixes 
 
Cap. II.- Despeses corrents en bens i serveis ............  220.884,03 26.860,00 
Cap. IV.- Transferències corrents ..............................  16.860,00 0,00 
Cap. VI.- Inversions reals ...........................................  5.000,00 5.000,00 
 
  TOTAL..........................................................  242.744,03 31.860,00 
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ESTAT D’INGRESSOS 
 Altes Baixes 
 
Cap. VIII.- Actius financers...........................................  210.884,03 0,00 
 
  TOTAL..........................................................  210.884,03     0,00 
 
 
Segon.- Exposar al públic el pressent acord en els termes establerts en l’article 169 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:13:35 al 00:15:26 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe7500
21?startAt=815.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 
Vots a favor: 
 
Regidora no Adscrita, senyora Elisabet García Petit. 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe750021?startAt=815.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe750021?startAt=815.0
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 
 
PUNT NOVÈ.- APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE ANOMENAT: “OBRES DE 
REFORMA PER LA INSTAL·LACIÓ D'UN BANY PÚBLIC PREFABRICAT 
AUTONETEJABLE A L'AVINGUDA SALVADOR ALLENDE DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT”.- 

Aprovar inicialment el projecte 
“Obres de reforma per la 
instal·lació d’un bany públic 
prefabricat autonetejable a 
l’avinguda Salvador Allende. 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la documentació tècnica de les d’obres ordinàries de reforma anomenada 
“Obres de reforma per la instal·lació d’un bany públic prefabricat autonetejable a 
l’Avinguda Salvador Allende de Cornellà de Llobregat” amb un pressupost estimat de 
84.040,66€ (IVA no inclòs) i de 98.871,36€ (IVA inclòs). 
 
Vist l’informe de data  subscrit pel Sr. Ricard Gutierrez Pujibet- Arquitecte municipal, 
obrant a l’expedient. 
 
Atès que s’ha tramès la documentació tècnica als Departaments d’Espai Públic, Medi 
Ambient, Acció Territorial i Habitatge i Guàrdia Urbana, segons l’acord adoptat en 
Junta de Govern Local de data 15 de juny de 2005, mitjançant el qual s’aprova la 
Instrucció relativa als tràmits i documents a incorporar en determinats expedients 
sotmesos a l’aprovació de la Junta de Govern Local i del Ple municipal. 
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Atès el que estableixen els articles 12, 24 i següents del Reglament d'Obres, Activitats 
i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret núm. 179/95, de 13 de juny, pel que fa a 
les obres locals ordinàries, als documents que han d’integrar el projecte, i al 
procediment per a la seva aprovació en relació a les obres de conservació i 
manteniment; els articles 234 i 235, en relació a les obres locals i al contingut del 
projecte, respectivament, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; i els articles 
229 i següents de la Llei 9/2017 de data 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic en quant a l’elaboració del projecte com a acte previ a l’adjudicació d’unes 
obres, la classificació de les obres i el contingut del projecte. 
 
Atès que el present projecte es defineix com obra ordinària, d’acord al que estableix 
l’article 9 i de reforma, d’acord al que estableix l’article 12.3 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
Vist l’informe emès per la Cap d’Àrea de Gestió d’Activitats, Ordenances i 
Administració d’Espai Públic de data 16 de setembre de 2022. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple Municipal, de conformitat 
amb allò establert a l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim Local, i l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal. 
 
El President de la Comissió Informativa d’Espai Públic i Convivència, proposa a 
l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment la documentació tècnica de les obres ordinàries de 
reforma anomenada “Obres de reforma per la instal·lació d’un bany públic 
prefabricat autonetejable a l’Avinguda Salvador Allende de Cornellà de Llobregat” 
que s’adjunta a l’expedient electrònic amb ID 4122940 i núm. Hash SHA- 512: 
6E9DE994408B148CF82A1A00145F9E476869C5907074D3A5C6457493D37C43B0FCA
3C1AB52C65DEEAD95BA56306E7898617E9032FDA31492A631180191A573F9, amb 
un pressupost estimat de 84.040,66€ (IVA no inclòs) i  de 98.871,36€ (IVA inclòs). 
 
Segon.- Sotmetre l’aprovació de l’esmentat projecte a informació pública mitjançant 
inserció d’edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, i al Tauler d’Anuncis de la Corporació, pel període de trenta dies per tal 
que les persones que es considerin interessades puguin efectuar les al·legacions, 
reclamacions i/o suggeriments que estimin convenients. 
 
Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions, 
reclamacions i/o suggeriments que suposin modificacions al projecte, aquest 
s’entendrà definitivament aprovat. 
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Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya; així com al Butlletí d’Informació Municipal. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:15:27 al 00:19:11 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe7500
21?startAt=927.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
PUNT DESÈ.- ADJUDICAR CONFORME AL PLEC DE CONDICIONS JURÍDIQUES I 
ECONÒMIC-ADMINISTRATIVES QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ PER 
L’ADJUDICACIÓ DE TOTES LES PARADES INTERIORS I EXTERIORS DEL MERCAT 
MUNICIPAL SANT ILDEFONS, MITJANÇANT CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, 
LES PARADES I MAGATZEMS ALS ADJUDICATARIS QUE CONSTEN SITUATS EN 
SEGONA I TERCERA POSICIÓ.- 

Adjudicar conforme al plec de 
condicions jurídiques i econòmic-
administratives que ha de regir la 
contractació per l’adjudicació de 
totes les parades interiors i 
exteriors del mercat municipal 
Sant Ildefons. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist el Plec de Condicions Jurídiques i Econòmic-Administratives que ha de regir la 
contractació per l’adjudicació de totes les parades interiors i exteriors del mercat 
municipal Sant Ildefons, mitjançant concessió administrativa. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe750021?startAt=927.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe750021?startAt=927.0
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Vist que s’ha realitzat el procés de presentació d’ofertes, valoració i puntuació  de les 
mateixes per part de la Mesa de Contractació, havent-se requerit la documentació 
necessària a aquelles ofertes que reunien totes les condicions i havent presentat tota 
la documentació, dipositant la garantia definitiva establerta al plec de condicions, 
constant tota aquesta documentació a les actes de la mesa de contractació que 
consten a l’expedient, i que es troben al següent enllaç  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=vi
ewCn&idDoc=87589990&lawType= 
 
Vist que segons acord plenari de data 30 de març de 2022 es va adjudicar la majoria 
de parades i magatzems per no endarrerir més el procés respecte a aquestes parades, 
i van quedar per determinar diferents parades, en les que el procés administratiu de 
recepció de les comunicacions, terminis per possibles renúncies, noves comunicacions 
a licitadors que han quedat en segona i tercera posició. 
 
Pel que respecta a la parada 80-81-82-83 i magatzem 77 el licitador que va quedar en 
primera posició ha renunciat a l’adjudicació de la parada, i demanada la 
documentació al licitador que va quedar en segona posició, PESCANO, S.LU, ha 
presentat la documentació sol·licitada i ha ingressat la garantia definitiva en la 
quantitat de 2.928,92 € 
 
Pel que respecta a la parada 90-91-92-93 el licitador que va quedar en primera 
posició ha renunciat a l’adjudicació de la parada, i demanada la documentació al 
licitador que va quedar en segona posició, MOHAMMED JEBARI MEZOUGHI, ha 
presentat la documentació sol·licitada i ha ingressat la garantia definitiva en la 
quantitat de 1.533,17 € 
 
Pel que respecta a la parada 108 i magatzems 96-110 el licitador que va quedar en 
primera posició ha renunciat a l’adjudicació de la parada, i demanada la 
documentació al licitador que va quedar en segona posició, MOHAMMED JEBARI 
MEZOUGHI, ha presentat la documentació sol·licitada i ha ingressat la garantia 
definitiva en la quantitat de 1.044,38 € 
 
Pel que respecta a la parada 134-135-163 i magatzem 5 el licitador que va quedar en 
primera posició ha renunciat a l’adjudicació de la parada, i demanada la 
documentació al licitador que va quedar en segona posició, SANTIAGO DEL REGUERO 
FERNANDEZ (de charcuterias Moreno), ha presentat la documentació sol·licitada i ha 
ingressat la garantia definitiva en la quantitat de 1.502,36 € 
 
Pel que respecta a la parada 174-175-176 i magatzems 65-66 el licitador que va 
quedar en primera posició ha renunciat a l’adjudicació de la parada, i demanada la 
documentació al licitador que va quedar en segona posició, JUAN JOSE VILLAR PÉREZ, 
ha presentat la documentació sol·licitada i ha ingressat la garantia definitiva en la 
quantitat de 1.823,11€ 
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Pel que respecta a la parada 177-178 els licitadors que van quedar en primera  i 
segona posició han renunciat a l’adjudicació de la parada, i demanada la 
documentació al licitador que va quedar en tercera posició, FRAGEMSA 2, S.L., ha 
presentat la documentació sol·licitada i ha ingressat la garantia definitiva en la 
quantitat de 1.755,53 € 
 
Pel que respecta a la parada 229-268 i magatzems 17-23-24-69 el licitador que va 
quedar en primera posició ha renunciat a l’adjudicació de la parada, i demanada la 
documentació al licitador que va quedar en segona posició, JUAN EUSEBIO GIL 
BRUMOS, ha presentat la documentació sol·licitada i ha ingressat la garantia 
definitiva en la quantitat de 2.104,96 € 
 
Pel que respecta a la parada exterior 288 el licitador que va quedar en primera 
posició ha renunciat a l’adjudicació de la parada, i demanada la documentació al 
licitador que va quedar en segona posició, ANILEY LA ROSA OQUENDO, ha presentat 
la documentació sol·licitada i ha ingressat la garantia definitiva en la quantitat de 
1.375,87 € 
 
Pel que respecta a la parada 66 el licitador que va quedar en primera posició ha 
renunciat a l’adjudicació de la parada, i els licitadors que van quedar en segona i 
tercera posició també han renunciat a l’adjudicació de la parada, no havent mes 
licitadors presentats a aquesta parada, pel que  queda lliure. 
 
Pel que respecta a la parada exterior 296-297 l’únic licitador presentat, Manuel 
Gómez Ortiz e Hijos, S.L., no ha ingressat el 10 % del cànon ni ha firmat contracte i a 
més a presentat escrit de renúncia a l’adjudicació de la parada, i devolució de la 
garantia definitiva ingressada, no havent mes licitadors presentats a aquesta parada, 
pel que queda lliure. 
 
Vist així mateix l’informes obrants a l’expedient. 
 
Atès que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa de Territori i 
Medi Ambient. 
 
La Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Adjudicar conforme al Plec de Condicions Jurídiques i Econòmic-
Administratives que ha de regir la contractació per l’adjudicació de totes les parades 
interiors i exteriors del mercat municipal Sant Ildefons, mitjançant concessió 
administrativa, les següents parades i magatzems , als adjudicataris que consten a 
continuació, situats en segona i tercera posició, amb el preu que s’estableix al mateix 
llistat, procedint-se a la formalització en el termini de 15 dies a partir de la notificació 
del present acord.  



 26 

NÚM. PARADA ACTIVITAT POSICIÓ LICITADOR 
MAGATZEMS 

PELS QUE 
OPTA 

SUMA TOTAL 
CONCESSIÓ 

GARANTIA 
DEFINITIVA 

3% 

10% PRIMERA 
LIQUIDACIÓ 

80-81-82-83 PEIX I MARISC  2 PESCANO, SLU 77 97.630,53 € 2.928,92 €  9.763,05 € 
90-91-92-93 PEIX I MARISC  2 MOHAMMED JEBARI 

MEZOUGHI 
CAP 51.105,60 € 1.533,17 €  5.110.56 € 

108 PEIX I MARISC  2 MOHAMMED JEBARI 
MEZOUGHI 

96-110 34.812,72 € 1.044,38 €  3.481,27 € 

134-135-163 CANSALADERIA-
XARCUTERIA 

2 SANTIAGO DEL REGUERO 
FERNANDEZ 

5 50.078,51 € 1.502,36 €  5.007,85 € 

174-175-176 FRUITES I VERDURES  2 JUAN JOSÉ VILLAR PÉREZ 65-66 60.770,49 € 1.823,11 €  6.077,04 € 
177-178 CARNISSERIA I DESPULLES 3 FRAGEMSA 2, S.L. 177-178 25.184,25 € 755,53 € 2.518,43 € 
229-268 PESCA SALADA I 

CONSERVES  
2 JUAN EUSEBIO GIL BRUMOS 17-23-24-69 70.165,40 € 2.104,96 €  7.016,54 € 

Ext 288  SABATERIA  2 ANILEY LA ROSA OQUENDO CAP 45.862,36 € 1.375,87 €  4.586,23 € 

 
 
Segon.- Establir que els següents magatzems del mercat relatius a les parades que 
s’han adjudicat, queden lliures al no haver optat pels mateixos els adjudicataris i 
quedaran lliures i a disposició de l’ajuntament.  
 
PARADA ARTICLES /ARTICULOS MAGATZEMS PLECS 
80-81-82-83 PEIX I MARISC 11-12 
134-135-163 CANSALADERIA- XARCUTERIA  1-2-3-4 
66 LLIURE 80 
296-297 ext. TEIXITS -- 

 
 
Tercer.- Establir que les parades 66 i 296-297 exterior, queden lliures al haver 
renunciat tots els licitadors que s’han presentat. 
 
Quart.- Retornar la garantia definitiva del 3 % per un import de 2.681,57 € ingressada 
per Manuel Gómez Ortiz e Hijos, S.L., segons carta de pagament doc 320220000580 
de data 15 de febrer de 2022  per haver renunciat a l’adjudicació de la parada i no 
haver ingressat el 10 % del cànon ni  firmat contracte. 
 
Cinquè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa  la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya.  
 
Sisè.- Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal així com al Departament 
d’Activitats i Ordenances Cíviques, al Director/a del Mercat Sant Ildefons, i tots els 
licitadors admesos al procediment. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:19:12 al 00:20:37 
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https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe7500
21?startAt=1152.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
PUNT ONZÈ.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA EL DOCUMENT 
“MODIFICACIÓ PGM-76 A CAN GAIA, ECONOMAT PIRELLI, INTERCANVIADOR 
I ENTORN DELS CARRERS DEL REVOLT NEGRE, CAMÍ ANTIC D'ESPLUGUES I 
LÍNIA ELÈCTRICA, PAVELLÓ ALMEDA I PARC ENTORN ESCOLA MARTINET.- 

Sotmetre a informació pública el 
document “Modificació PGM-76 a 
Can Gaia, Economat Pirelli, 
Intercanviador i entorn dels 
carrers del Revolt Negre, Camí 
Antic d’Esplugues i Línia Elèctrica, 
Pavelló Almeda i Parc entorn 
Escola Martinet. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’expedient incoat per a l’aprovació del document “Modificació PGM-76 a Can 
Gaià, Economat Pirelli, Intercanviador i Entorn dels Carrers del Revolt Negre, Camí 
Antic d’Esplugues i Línia Elèctrica, Pavelló Almeda i Parc Entorn Escola Martinet”, 
redactat per Ricard Casademont i Altimira, arquitecte, presentat a l’Ajuntament en 
data 31/05/2022 i promogut per PROCORNELLÀ que actua com a administració 
actuant. 
 
Vist l’informe emès en relació a la proposta de Modificació per l’arquitecte municipal, 
Cap de l’Àrea de Gestió de Política Territorial, en data 8 de juliol de 2022, obrant a 
l’expedient, en el qual s’assenyala, entre d’altres, que la modificació proposada es 
desenvolupa en diversos àmbits discontinus i quant als objectius, atenent les 
necessitats sorgides en diferents indrets i fent una revisió acurada de la seva realitat, 
aconsellen les modificacions plantejades. 
 
I  es conclou que, analitzat el document s’informa favorablement el document de la 
modificació puntual del pla general metropolità a Can Gaya, economat Pirelli, 
Intercanviador, entorn dels carrers del Revolt Negre, camí antic d’Esplugues, línia 
Elèctrica, pavelló Almeda i Parc de l’entorn Escola Martinet. 
 
Vist l’ informe en sentit favorable de la Cap Jurídica i Administrativa de Política 
Territorial i Sostenibilitat de data 12 de juliol de 2022, obrant a l’expedient. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe750021?startAt=1152.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe750021?startAt=1152.0


 28 

 
Vist allò establert a l’art. 99 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en 
relació amb la acreditació a l’expedient de la incorporació mitjançant certificació 
registral, de les titularitats reals i dominicals dels darrers cinc anys al document que 
es sotmeti a aprovació inicial. 
 
Atès allò previst als articles 8 i 85.7 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i l’article 106 i 107 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, que regulen la publicitat i participació en els processos de planejament i 
de gestió urbanística i l’audiència als ajuntaments limítrofs. 
 
Atès el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, en els seus articles 22 i 47.2 II) i l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, sobre les competències atribuïdes al Ple, el President de la Comissió 
Informativa de Territori i Medi Ambient proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Sotmetre a informació pública el document “Modificació PGM-76 a Can 
Gaià, Economat Pirelli, Intercanviador i Entorn dels Carrers del Revolt Negre, Camí 
Antic d’Esplugues i Línia Elèctrica, Pavelló Almeda i Parc Entorn Escola Martinet”, 
redactat per Ricard Casademont i Altimira, arquitecte, amb ID 3844638 i Hash SHA-
512: 
 
447EAD80AAB921251E59D574DB54C442D485109FD1289BD2912BF0C99543DB044F
FF DB0A22F23FECACF66378F06F13479E91B1CB63428B51DED972829DFAFC63 
 
A tal efecte l’acord d’aprovació haurà de ser publicat, mitjançant inserció d’Edicte en 
el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de major difusió de la província; al 
Tauler d’Edictes municipal i en la pàgina de govern obert de la web municipal, per 
període d’un mes, ampliable en un altre mes, en cas de coincidència total o parcial 
amb el mes d’agost, als efectes que durant aquest termini es puguin formular 
suggeriments i, en el seu cas, altres alternatives de planejament, les Corporacions, 
Associacions i particulars. 
 
La documentació integrant de l’expedient administratiu també es podrà consultar de 
dilluns a divendres laborables, en horari de 9’30 a 13’30 hores, a les dependències 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, al carrer Racó d’Enric Mora i 
Gosch, s/n (Edifici de la Rectoria). 08940 Cornellà de Llobregat. 
 
Segon.- Notificar el present acord a tots els interessats en l’expedient i als 
Ajuntaments del Prat de Llobregat, de l’Hospitalet de Llobregat, de Sant Boi de 
Llobregat, de Sant Joan Despí i d’Esplugues de Llobregat. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:20:38 al 00:27:43 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe7500
21?startAt=1238.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
PUNT DOTZÈ.- DESIGNAR L’EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, 
URBANA I ECONÒMICA DE CORNELLÀ, SA (PROCORNELLÀ), ADMINISTRACIÓ 
ACTUANT ALS EFECTES DE LA GESTIÓ I EXECUCIÓ URBANÍSTICA DE L’ÀMBIT 
D’ACTUACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PLA DE MILLORA 
URBANA DE L’ILLA NÚM. 35.873 DEL PLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ URBANA 
“SECTOR ALMEDA” DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT I MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA DE MILLORA URBANA DE L’ILLA 35.883 DEL PLA ESPECIAL 
D’ORDENACIÓ URBANA “SECTOR ALMEDA”.- 

Designar a PROCORNELLÀ, 
administració actuant als efecte 
de la gestió i execució urbanística 
de l’àmbit d’actuació del projecte 
de reparcel·lació del Pla de 
Millora Urbana de l’illa núm. 
35.876 del Pla Especial 
d’Ordenació Urbana “Sector 
Almeda” i modificació puntual del 
Pla de Millora Urbana de l’Illa 
35.883 del Pla Especial 
d’Ordenació Urbana “Sector 
Almeda”. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist el Pla de Millora Urbana de l’illa nº 35.873 – PMU2 del Pla Especial d’Ordenació 
Urbana Sector Almeda i Modificació Puntual del Pla Millora Urbana de l’illa 35883 del 
Pla especial d’Ordenació Urbana “Sector Almeda”, Setembre 2020”, Llobregat. 
 
Vist l’escrit (amb RGE 11953) presentat en data 21 de març de 2022 pel Sr. Ricard 
Antoni Casademont  en la seva qualitat de Gerent de Planificació i Gestió Urbanística 
de l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, SA 
(PROCORNELLÀ), sol·licitant que es nomeni a l’esmentada empresa administració 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe750021?startAt=1238.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe750021?startAt=1238.0
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actuant als efectes de la gestió i execució urbanística de l’àmbit d’actuació del 
Projecte de Reparcel·lació del Pla de Millora Urbana de l’illa núm. 35.873 del Pla 
Especial d’ordenació Urbana “Sector Almeda” de Cornellà de Llobregat i Modificació 
Puntual del Pla De Millora Urbana de l’illa 35.883 del Pla Especial d’ordenació Urbana 
“Sector Almeda”; sigui receptora de la cessió obligatòria i gratuïta corresponent al 
percentatge aplicable sobre l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’actuació del dit 
Projecte de Reparcel·lació, per a la seva efectiva integració en el patrimoni municipal 
del sòl i habitatge d’aquesta societat municipal; i també sigui receptora dels sòls 
destinats a Patrimoni municipal de sòl i habitatge del dit àmbit. (EXP.2/2022). 
 
Vist que per acord del seu Consell d’Administració adoptat en data 16 de febrer de 
2010, PROCORNELLA va constituir dins del seu Inventari, la secció del Patrimoni 
Municipal de Sòl i Habitatge com a patrimoni especial i separat de la resta de béns de 
la societat, afectat a les finalitats establertes en la legislació urbanística, al 
planejament i als acords municipals específics. 
 
Atès que, des d’un punt de vista legal i estatutari, l’Empresa Municipal de Promoció 
Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, SA (PROCORNELLÀ), reuneix la condició 
d’entitat urbanística especial als efectes assenyalats a l’article 22.2 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
de Catalunya, per poder ser designada administració actuant en els esmentats 
projectes, amb les limitacions que l’imposa l’article 23.3. del mateix text refós. I que la 
intenció política de fer-la receptora de la cessió obligatòria i gratuïta corresponent al 
percentatge aplicable sobre l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’actuació dels 
Projectes de reparcel·lació recollida a l’article 23.4 d’aquell Text legal és una decisió 
que correspon al Ple de l’Ajuntament.  
 
Vist l’informe de la Cap jurídica i administrativa de Política territorial i sostenibilitat 
signat en data 21 de juny de 2022, obrant a l’expedient. 
 
Atès el que disposa l’article 23.1.c) en relació al 119.2.e) del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, en relació a la necessitat de sotmetre aquesta designa a la publicitat 
requerida per a l’executivitat dels projectes de reparcel·lació a que es refereix. 
 
Atès el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, en els seus 
articles 52.2 i 114.2k), sobre les competències atribuïdes al Ple, el President de la 
Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient proposa al Ple l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de 
Cornellà, SA (PROCORNELLÀ), administració actuant als efectes de la gestió i execució 
urbanística de l’àmbit d’actuació del Projecte de Reparcel·lació del Pla de Millora 
Urbana de l’illa núm. 35.873 del Pla Especial d’ordenació Urbana “Sector Almeda” de 
Cornellà de Llobregat i Modificació Puntual del Pla de Millora Urbana de l’illa 35.883 
del Pla Especial d’ordenació Urbana “Sector Almeda”; sigui receptora de la cessió 
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obligatòria i gratuïta corresponent al percentatge aplicable sobre l’aprofitament 
urbanístic de l’àmbit d’actuació del dit Projecte de Reparcel·lació, per a la seva 
efectiva integració en el patrimoni municipal del sòl i habitatge d’aquesta societat 
municipal; i també sigui receptora dels sòls destinats a Patrimoni municipal de sòl i 
habitatge del dit àmbit. (EXP.2/2022) . 
 
Per imposició del mateix article 23.4, aquesta cessió s’haurà d’integrar en el 
patrimoni municipal del sòl i l’habitatge, d’acord amb els articles 160 i següents del 
Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya i estarà sotmesa al destí finalista i 
règim jurídic especial d’aquell patrimoni i al control municipal corresponent. 
 
Segon.- Sotmetre al present acord a la publicitat requerida per a l’executivitat de 
l’instrument urbanístic de gestió de què es tracta, de conformitat amb l’article 23.1.c) 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en relació al 119.2.e) del mateix Decret 
Legislatiu 1/2010. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà, SA (PROCORNELLÀ) i al Departament de Patrimoni d’aquest 
Ajuntament. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:27:44 al 00:28:51 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe7500
21?startAt=1664.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
MOCIONS DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
PUNT TRETZÈ.- MODIFICAR AMB EFECTES RETROACTIUS DEL DIA 26 DE 
JULIOL DE 2022 EL RÈGIM DE DEDICACIÓ DE LA SENYORA AURORA MENDO 
SÁNCHEZ, REGIDORA DE DISTRICTE PERTANYENT AL GRUP POLÍTIC 
MUNICIPAL DEL PSC-CP, QUE ES TROBA PREVIST AL PUNT 3 DE L’ACORD 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe750021?startAt=1664.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe750021?startAt=1664.0
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PLENARI ADOPTAT EN SESSIÓ CELEBRADA EN DATA 2 DE JULIOL SEGÜENT, 
POSTERIORMENT MODIFICAT PER NOUS ACORDS PLENARIS DE 18 DE 
DESEMBRE DE 2019, 27 DE GENER, 24 DE MARÇ, 30 DE JUNY DE 2021 I 27 
D’ABRIL DE 2022 I ESTABLIR QUE, AMB ELS MATEIXOS EFECTES, PASSARÀ A 
DESENVOLUPAR EL SEU CÀRREC SENSE UN RÈGIM DE DEDICACIÓ ESPECÍFIC.- 

Modificar amb efectes retroactius 
el règim de dedicació de la 
senyora Aurora Mendo Sánchez, 
regidora de districte pertanyent 
al grup polític municipal del PSC-
CP. 

MOCIO 
... 
 

MOCIÓ ALCALDIA 
 
Un cop constituït el nou Ajuntament derivat del resultat de les  Eleccions Locals 
convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril i dins de les operacions de 
configuració del nou Cartipàs Municipal, aquest Ajuntament, mitjançant acord plenari 
adoptat en sessió celebrada en data 2 de juliol següent, posteriorment modificat per 
nous acords plenaris de 18 de desembre de 2019, 27 de gener, 24 de març, 30 de juny 
de 2021 i 27 d’abril de 2022, a la vegada que va determinar els regidors i regidores 
que havien de desenvolupar els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, 
també va concretar el seu règim de retribucions i d’indemnitzacions per assistència a 
sessions d’òrgans col·legiats municipals, dins del marc establert pel que disposen els 
articles 75 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local,  en concordança amb l'article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de 
Catalunya i amb els articles 32 i següents del ROM, interpretats d’acord amb la seva 
Disposició Addicional. 
 
Vist l’escrit presentat el dia 22 de juliol de 2022 - RE núm. 31723 -per la senyora 
Aurora Mendo Sánchez, Regidora de Districte pertanyent al Grup polític municipal del 
PSC-CP, pel qual comunica a aquesta Alcaldia el seu desig de passar a desenvolupar el 
seu càrrec sense un règim de dedicació específic amb efectes del dia 26 de juliol, per 
haver iniciat la tramitació per percebre la pensió per jubilació. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa l’article 75 i 
següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 
legislació autonòmica concordant, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Modificar amb efectes retroactius del dia 26 de juliol de 2022 el règim de 
dedicació de la senyora Aurora Mendo Sánchez, Regidora de Districte pertanyent al 
Grup polític municipal del PSC-CP, que es troba previst al punt 3 de l’acord plenari 
adoptat en sessió celebrada en data 2 de juliol següent, posteriorment modificat per 
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nous acords plenaris de 18 de desembre de 2019, 27 de gener, 24 de març, 30 de juny 
de 2021 i 27 d’abril de 2022 i establir que, amb els mateixos efectes, passarà a 
desenvolupar el seu càrrec sense un règim de dedicació específic i, en conseqüència, 
sense percepció de retribucions ni alta a la Seguretat Social, però amb dret a percebre 
les indemnitzacions per assistència a sessions d’òrgans col·legiats municipals prevista 
al punt 9 del referit acord, en els termes previstos per l’article 75 bis de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Butlletí 
d’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que 
disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Regidora afectada pel seu coneixement i efectes, 
així com  al departament de Recursos Humans. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:28:52 al 00:29:37 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe7500
21?startAt=1732.0 
 
 
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 Elisabet García Petit. 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe750021?startAt=1732.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe750021?startAt=1732.0
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Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
 
 
 

 
II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
 
PUNT PRIMER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC/AM, PERQUÈ 
LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA TORNI A TENIR LA RELLEVÀNCIA, 
RECONEIXEMENT I DIMENSIÓ INSTITUCIONAL A CORNELLÀ, QUE LI ÉS 
INHERENT.- 

Moció ERC/AM, perquè la Diada 
Nacional de Catalunya torni a 
tenir la rellevància, 
reconeixement i dimensió 
institucional a Cornellà, que li és 
inherent. 

MOCIÓ 
... 
 
L’11 setembre de 1714 va marcar la fi de la Guerra de Successió a Catalunya i 
l’arrencada d’una època en la qual es van perdre les llibertats seculars. 
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El Dia Nacional de Catalunya recorda la derrota i la pèrdua de llibertats. És una 
jornada per a la reivindicació i la resistència activa enfront l’opressió i és un símbol, 
també, d’esperança i de futur. 
 
I, per aquest motiu, la primera llei que va promulgar el reconstituït Parlament de 
Catalunya, la Llei 1/1980, de 12 de juny, va declarar institucionalment la Diada de l’11 
de setembre com la festa nacional de Catalunya. En el seu preàmbul es deixa 
constància que el recobrament nacional dels pobles passa, sens dubte, per la 
recuperació de les seves institucions d’autogovern. 
 
Passa, també, per la valoració de tots aquells símbols a través dels quals les 
comunitats s’identifiquen amb si mateixes, ja que sintetitzen tota la complexitat dels 
factors històrics, socials i culturals que són les arrels de tota realitat nacional. 
 
D’entre aquests símbols, destaca l’existència d’un dia de Festa, en el qual la Nació 
exalta els seus valors, recorda la seva història i els homes i dones que en foren 
protagonistes i fa projectes de futur. 
 
La Diada Nacional de Catalunya, doncs, té un caràcter simbòlic i cultural de 
reivindicació nacional i s’ha celebrat amb normalitat per part de diverses institucions 
del nostre país, així com a Cornellà. 
 
Malauradament, la pandèmia de la COVID-19, com en quasi totes les esferes de la 
nostra realitat, va limitar i restringir la seva celebració, que tot i que es va mantenir, 
va perdre el seu caràcter festiu, popular, inclusiu i divers. 
 
Aquest any, malgrat que la pandèmia ho permetia, la commemoració no ha 
recuperat la rellevància institucional que la caracteritzava. La seva durada es va 
veure escurçada, la lectura del manifest no va tenir l’espai adequat, no es va realitzar 
el reconeixement públic a les entitats que van participar en l’ofrena floral, i part de 
l’acte, com les sardanes, va quedar poc integrat i allunyat de l’espai central. 
 
Amb la voluntat que torni a ser un dia que mostri la participació, reconeixement 
institucional i diversitat a la nostra ciutat, considerem que s’hauria de replantejar el 
format de la commemoració de la Diada. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’ERC-AM de Cornellà de Llobregat, 
proposa al ple els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Que la Diada Nacional de Catalunya torni a tenir la rellevància, simbolisme, 
reconeixement i dimensió institucional a Cornellà, que li és inherent. 
 
Segon.- Revisar la programació i desenvolupament de la Diada a Cornellà, perquè es 
reconegui i valori la implicació de les entitats de la ciutat que hi participen, es 
dignifiqui la lectura del manifest i la solemnitat i institucionalitat de l’acte. 
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Tercer.- Fomentar la participació, col·laboració i inclusió de les entitats i de la 
ciutadania en els actes de la Diada a Cornellà. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:29:38 al 00:41:55 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe7500
21?startAt=1778.0 
 
 

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

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe750021?startAt=1778.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe750021?startAt=1778.0
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PUNT SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC/AM, PER EXIGIR 
LES INVERSIONS PENDENTS I MILLORES AL SISTEMA DE RODALIES.- 

Moció ERC/AM, per exigir les 
inversions pendents i millores al 
sistema de Rodalies. 

MOCIÓ 
... 
 
Parlar de Rodalies és parlar d’incompliments de l’Estat. De fet, del 36% 
d’incompliment en l’execució de les inversions del govern del PSOE, majoritàriament 
és de manca d’inversions en el transport ferroviari. Una deixadesa que es va 
arrossegant d’altres governs anteriors, i que afecta a més de 400.000 usuaris que 
utilitzen diàriament aquest servei i que en pateixen recurrentment les seves clares 
deficiències i les mancances històriques. 
 
Aquest cop, ha estat notícia per una fallada del sistema que va deixar els usuaris 
sense servei durant unes hores a principis de setembre en una jornada laboral. Però 
els retards i anul·lacions són constants. 
 
La xarxa de Rodalies i els serveis de mitja distància són clau per a la mobilitat diària 
del país, i per garantir una mobilitat sostenible que permeti avançar de l’hegemonia 
dels vehicles privats cap a sistemes compartits. En plena emergència climàtica, 
permetre que es generi aquesta constant desconfiança i aversió cap al sistema de 
transport públic és una irresponsabilitat i una mala gestió política. 
 
I aquestes incidències afecten també directament als i les habitants de Cornellà. 
Segons l’Anuari estadístic de la Generalitat en Transport i Mobilitat del 2020, a la R4, 
línia que passa per Cornellà, es van realitzar 6,5 milions de viatges. 
 
L’any 2010 la Generalitat va assumir responsabilitats de supervisió en virtut del que 
havia de ser el traspàs de la competència, sota una titularitat atorgada per l’article 
169 de l’Estatut, encara que amb dos anys de retard. El Govern de Catalunya va 
assumir la gestió dels trens (horaris, freqüència de pas, tarifes i informació als 
usuaris). La titularitat, gestió i explotació de la infraestructura d’estacions, vies i 
andanes, va seguir en mans d’Adif, l’empresa pública que depèn del Ministeri de 
Foment. De fet, l’operadora del servei ha quedat condicionada a un senzill conveni 
amb la mateixa Renfe-operadora i qualsevol opció de millora horària ha sofert 
constantment les limitacions d’una infraestructura àmpliament afectada per una 
desinversió i manca de manteniment per part del Ministeri de Foment (Adif). 
 
Pel que fa a la inversió, dels 4.300 milions d’euros previstos en el Pla Rodalies 2008-
2015, només se’n va executar un 13%. El 2013, després de quatre accidents 
importants de trens en menys de tres anys. L’Estat es va comprometre a invertir 306 
milions abans del 2016 per fer microcirurgia a la xarxa de Rodalies, sobretot en els 
aspectes de seguretat. Un any després el ministeri només havia executat el 2% dels 
306 milions que es van acordar el 2013 per a actuacions prioritàries i que s’haurien 
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d’haver materialitzat el 2015, el compromís es va dilatar fins al 2018, i els 152 milions 
previstos per invertir el 2015 es van convertir en 30 en el redactat del pressupostos de 
l’Estat. Dels 4.300 milions, el 60% es van destinar al nou accés a l’aeroport del Prat. I 
del Pla Rodalies 2020-2030 sols s’ha executat, per ara, el 8,7%. I dels 2.100 milions 
previstos entre 2016 i 2020 en inversions d’Adif i Renfe a Catalunya, només se n’ha 
executat el 40%. 
 
Tot plegat un despropòsit que la ciutadania pateix cada dia amb greus conflictes en la 
seva mobilitat quotidiana, que els porta a utilitzar el vehicle privat com a única 
alternativa real, viable per anar a treballar, o a estudiar o a fer gestions 
imprescindibles en dies laborables. El resultat és el descrèdit del sistema de transport 
públic i la desconfiança dels usuaris pels seus retards constants i la sobreocupació en 
hora punta. 
 
És urgent i imprescindible executar les inversions pendents i les millores necessàries 
per dignificar i garantir un servei digne per a milers d’usuaris. Catalunya mereix un 
transport públic de qualitat. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’ERC-AM de Cornellà de Llobregat, 
proposa al ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Exigir al Govern de l’Estat l’execució urgent de la inversió infraestructural 
pendent a tot el sistema ferroviari català per assolir una xarxa de qualitat, complint 
els terminis del Pla de Rodalies i afegint-hi les millores necessàries per incrementar la 
capacitat i seguretat de la xarxa, millorar la integració urbana, renovar el parc mòbil, 
augmentar l’accessibilitat, adequar estacions i, en general, totes les eines d’atenció al 
l’usuari. 
 
Segon.- Instar al Govern de l’Estat a completar íntegrament el traspàs del Servei de 
Rodalies i les infraestructures d’aquest servei, acompanyat dels recursos necessaris 
per a la seva gestió. 
 
Tercer.- Instar a totes les administracions a treballar en la línia dels objectius de 
desenvolupament sostenible 2030 i de la mitigació dels efectes del canvi climàtic, 
amb accions per incrementar l’ús del tren en detriment del vehicle privat. 
 
Quart.- Demanar al Govern de la Generalitat i al de l’Estat que totes les inversions 
ferroviàries al conjunt de Catalunya es prioritzin tenint en compte les necessitats 
d’equilibri territorial del país i segons els plans específics de mobilitat, les taules de 
mobilitat territorials, els projectes de tren-tramvia plantejats per a nuclis urbans i els 
desplegaments pendents de xarxa ferroviària a comarques. 
 
Cinquè.- Demanar al govern de la Generalitat que, una vegada assumit plenament 
aquest servei, elabori un pla de gestió que elevi l’estàndard de prestació del servei de 
Rodalies per proporcionar un servei de qualitat i atractiu per als usuaris. 
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Sisè.- Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i 
del Congrés dels Diputats, al Departament de Polítiques Digitals i Territori, al 
Ministeri de Foment i al Consell de Ciutat de Cornellà i fer-ne difusió als mitjans de 
comunicació municipals. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA 
 
Moció alternativa presentada pel Grup municipal del Partit dels Socialistes 
de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP), amb registre d’entrada 
2022/39737. 
... 
 
El compromís del Govern de l’Estat amb la mobilitat sostenible és absolut. Aquest es 
tradueix en els pressupostos aprovats i en el grau d’execució d’aquests, on l’impuls al 
transport és una línia prioritària en el “Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència” del Govern Estatal, amb més de 6.000 € M dels Fons Europeus en 
inversions directes. O amb exemples concrets com poden ser els descomptes en el 
transport públic i els abonaments gratuïts. 
 
Així els usuaris del transport públic urbà, metropolità o interurbà poden beneficiar-se 
de les ajudes aprovades pel Govern Estatal per combatre la pujada de preus, derivada 
de la inflació, facilitar la mobilitat, reforçar l’ús del transport públic, reduir la 
dependència energètica i contribuir a pal·liar els efectes de l’emergència climàtica. 
 
Cal recordar que l’actual Govern de l’Estat des de el seu inici a l’últim trimestre del 
2018, ha contemplat en els pressupostos generals de l’Estat, prioritzar l’impuls de 
rodalies amb més de 840M euros (ADIF I RENFE). 
 
Si parlem d’inversions a Catalunya, des de setembre del 2018, és la comunitat 
autònoma que més inversió ha rebut per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana (MITMA). En aquest període s’han executat gairebé obres per valor 
d’uns 3.700 milions d’euros. 
 
Més concretament, el Pla de Rodalies recull moltes actuacions planificades a 
executar, algunes ja finalitzades i d’altres iniciades aquest any, i a causa del gran 
nombre d’obres en marxa, hi ha afectacions en el servei a la majoria de les línies. Per 
esmentar-ne algunes intervencions: 
 

• El nou esquema de vies a l’estació de Sants 4+4 
• La Sagrera (al 60%) i Sant Andreu Comtal (finalització estimada en octubre 

2022) 
• Actuacions en el corredor mediterrani (tram Vila-seca-Castellbisbal en 

execució) 
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• El desdoblament de l’R3 entre Parets i la Garriga (iniciat en 2022) 
• Arribar al 79% en el parc de trens accessibles i acabar les obres de millora de 

les estacions de Vacarisses, Cerdanyola Universitat i Santa Perpètua de la 
Mogoda, entre d’altres. 

• L’execució de la integració ferroviària a Sant Feliu de Llobregat 
 
D’altres actuacions que s’estan executant o programades figuren les millorares en 
l’accessibilitat o remodelacions, que són senyals clars de l’impuls per Rodalies: 
 

• Ocata: 3,1 M€. Inicial març 2022, 11 meses = març 2023 
• Vacarisses – Torreblanca: 2,9 M€. Començades al juliol 2021, paralitzades 

temporalment per la redacció d’un projecte de modificació. 
• Molins de Rei: 7,3 M€. Obert en abril 2022. 15 mesos = juliol 2023. 
• Mollet – Sant Fost: 5,2 M€. Iniciat maig 2022. 25 meses = agost 2023. 
• Salou – Port Aventura: 12,4 M€. Iniciat abril 2022. 24 meses = abril 2024. 
• Vilafranca del Penedès: 3 M€. Previst pel febrer 2024. 

 
Cal destacar, a més a més, que precisament en aquests moments a Cornellà, a petició 
de l’Ajuntament, ja ha començat l’execució d’una inversió, per obrir un nou accés per 
la part nord de l’estació de la Renfe, així com els projectes previstos de la rehabilitació 
integral de l’edifici central i les construccions d’unes cobertes a les dues andanes, amb 
l’objectiu de millorar la seva funcionalitat. 
 
Tots compartint que no hi ha solucions màgiques. Però les dades econòmiques 
expressen perfectament el compromís de modernització i ampliació, així mateix 
Rodalies té reconeguda una puntualitat del 92%, al nivell de les principals ciutats 
europees. Amb les dades actuals, el grau d’execució d’inversions en els Ferrocarrils de 
la Generalitat és del 40%, i FGC també té mancances de puntualitat, i a ningú si li 
acudeix afirmar que el Govern de la Generalitat practica una política deliberada 
d’abandonament i de menyspreu vers Catalunya. 
 
De totes maneres el Govern de la Generalitat ja ens té acostumats a la deixadesa 
després d’anys d’una governança inexistent, on s’ha oblidat de donar resposta a la 
ciutadania que necessita solucions als seus problemes quotidians. Solucions que 
s’aconsegueixen treballant per la convivència i no buscant greuges. 
 
Tampoc podem oblidar que des de fa un temps les dues Administracions, l’Estatal i 
l’Autonòmica, estan avançant en el traspàs dels recursos econòmics per la gestió de 
Rodalies, en un grup de treball que va ser acordat crear a la comissió bilateral del 
2021. 
 
Per tot el que s’ha exposat, el grup municipal socialista presenta aquesta moció 
alternativa per tal d’aprovar els següents: 
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ACORDS 
 
Primer.- Demanar als Governs de l’Estat i de la Generalitat que continuïn treballant 
pel desplegament de les inversions previstes al Pla de Rodalies, així com seguir 
dialogant per tal de poder traspassar els recursos econòmics per la gestió de Rodalies. 
 
Segon.- Demanar al Govern de la Generalitat que, en aquesta matèria com en 
d’altres del seu àmbit competencial, es dediqui plenament a concentrar els seus 
esforços en garantir el bon funcionament i gestió dels serveis públics. 
 
Tercer.- Instar a totes les administracions a treballar en la línia dels objectius de 
desenvolupament sostenible 2030 i de la mitigació dels efectes del canvi climàtic. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords al Departament de la Vicepresidència i de 
Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri de 
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern de l’Estat. 

... 
 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:41:56 al 01:11:15 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe7500
21?startAt=2516.0 
 
 
VOTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA 
 
Sotmesa a votació la moció alternativa és aprovada pels assistents que 
constitueixen la majoria absoluta dels membres del Ple, segons el detall 
següent, decaient, en conseqüència, la moció inicialment presentada. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe750021?startAt=2516.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe750021?startAt=2516.0
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
Abstenció: 
 
Regidora no Adscrita, senyora Elisabet García Petit. 
 
 
 
 
PUNT TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CS, PER MILLORAR 
LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA A 
CORNELLA.- 

Moció Cs, per millorar la qualitat 
de vida de les persones amb 
mobilitat reduïda a Cornellà. 

MOCIÓ 
... 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Existen en España 2,5 millones de personas con movilidad reducida, de las cuales 
100.000 nunca o casi nunca salen de sus domicilios debido a la falta de 
acondicionamiento de los inmuebles en los que viven. Son, en su mayoría, enfermos, 
usuarios de sillas de ruedas o ancianos con alguna dolencia. A ello hay que sumarle 
un gran número de personas que, sin tener una discapacidad permanente, sufren de 
forma temporal una reducción en su movilidad como consecuencia de accidentes, 
intervenciones quirúrgicas o enfermedades limitantes, que necesitan dispositivos de 
asistencia o la ayuda de terceras personas para su movilidad. 
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Estos datos han sido recogidos de un informe realizado por la Fundación Mutua de 
Propietarios en colaboración con la Confederación Española de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), que también cifra en un 22% el 
porcentaje de personas con movilidad reducida que ha tenido que cambiar de 
domicilio por culpa de esta problemática. Los principales obstáculos que encuentran 
son las escaleras junto a determinados elementos del portal o las zonas comunes. 
Además, según el informe, más de 4 de cada 10 personas con movilidad reducida 
pasan muchos días seguidos sin salir de casa. 
 
Este mismo informe, también indica que casi el 58% de los edificios donde viven 
personas con movilidad reducida no ha recibido ninguna ayuda y que el 33% de los 
afectados, saldrían a la calle más a menudo si la accesibilidad de las viviendas fuera 
mejor. 
 
Si bien es cierto que las administraciones ofrecen ayudas para reformar y eliminación 
de barreras arquitectónicas y el Ayuntamiento en particular ofrece subvenciones para 
el fomento y promoción de proyectos e instalaciones de ascensores en materia de 
mejora de la accesibilidad en edificios para suprimir las barreras arquitectónicas, no 
todas las personas ni comunidades de propietarios tienen los recursos para poder 
afrontar esta obra. 
 
Sin embargo, existen otro tipo de alternativas que pueden ayudar a solucionar el 
problema de personas con movilidad reducida que se ven imposibilitadas para salir a 
la calle y así mejorar su calidad de vida. Están las sillas especiales/adaptadas para 
salvar escaleras, de diferentes tipologías y precios, que permiten librar las barreras 
arquitectónicas de todas aquellas casas, pisos que no tienen ascensor ni otra solución 
para salvar los escalones. 
 
Estas sillas especiales, son una ayuda esencial para aquellas personas con problemas 
de movilidad reducida, y que sin ser soluciones definitivas ni que dotan de completa 
autonomía, sin ellas, las personas con movilidad reducida no tendrían como salir de 
casa. Además, este tipo de soluciones son fáciles de manejar por cualquier persona 
previa unos conocimientos mínimos. 
 
Sobre esta temática, nuestro Grupo Municipal formuló una pregunta en el pleno 
ordinario de diciembre de 2021 y la respuesta que se trasladó por parte del equipo de 
gobierno es que la Fundació per a l’Atenció a Persones Dependents tiene dos sillas 
especiales para prestar el servicio de ayudar a personas con movilidad reducida a salir 
de casa y que además, la propia Fundación dispone de tres trabajadores formados 
para tal fin, uno de ellos asignado al servicio de forma permanente, y los otros dos 
están disponibles para cubrir ausencias o incidencias. 
 
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciutadans propone al pleno del 
Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat adoptar los siguientes 
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ACUERDOS 
 
Primero.- Instar al equipo de gobierno a aumentar el número de sillas especiales y de 
trabajadores para prestar el servicio de ayudar a personas con movilidad reducida a 
salir de casa. 
 
Segundo.- Instar al equipo de gobierno a abrir una línea de ayudas y subvenciones 
para que las comunidades de propietarios con barreras arquitectónicas y que no 
pueden afrontar la obra de un ascensor, puedan adquirir estas sillas adaptadas, así 
como formar en el manejo de las mismas a los vecinos y familiares. 
 
Tercero.- Formar a personal voluntario de las diferentes entidades y asociaciones de 
la ciudad cuya actividad sea la ayuda en tareas a personas con movilidad reducida, en 
el manejo de sillas adaptadas para que pueda hacer uso de éstas y ayudar a las 
personas con movilidad reducida a salir de casa. 

... 
 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:11:16 al 01:23:02 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe7500
21?startAt=4276.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la moció, és rebutjada per la majoria dels assistents. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe750021?startAt=4276.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe750021?startAt=4276.0
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Vots en contra: 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Abstenció: 
 
Regidora no Adscrita, senyora Elisabet García Petit. 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
En aquest moment s’absenta de la sessió el regidor del Grup municipal d’EC-
MC-ECG, senyor Sergio Gómez Márquez. 
 
 
 
 
PUNT QUART.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CS, PER DOTAR DE 
MILLORS EQUIPAMENTS ELS PIPI-CANS I CORRE-CANS DE LA CIUTAT.- 

Moció Cs, per dotar de millors 
equipaments els pipi-cans i corre-
cans de la ciutat. 

MOCIÓ 
... 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En España el 40% de los hogares cuentan con un animal de compañía y existen 20 
millones de mascotas censadas en todo el país, según el censo de la Asociación 
Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía. Los datos indican que el perro 
es el animal de compañía preferido de los españoles con 5.147.980 ejemplares 
(21,90% del total). 
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Según datos publicados en junio de 2021 en el boletín municipal Cornellà Informa y en 
la web del Ayuntamiento, nuestra ciudad dispone de una veintena equipamientos 
para el recreo de los perros (15 pipicanes y 4 correcanes) ubicados en diferentes 
espacios de la ciudad para que los vecinos pueda llevar a que sus canes hagan uso de 
estos espacios comunes, favorecer el confort y la convivencia de todos, así como 
contribuir a la mejora y la limpieza de la ciudad. 
 
 

 
 
 
Los pipicanes y correcanes son espacios de recreo para los perros y donde los 
animales pueden correr libremente, hacer ejercicio y sus necesidades fisiológicas, 
cuyas deposiciones deben ser recogidas. Estas instalaciones están valladas y se 
permite que puedan estar sueltos, bajo la supervisión constante de sus dueños. 
 
Ciutadans siempre ha tenido una gran concienciación y sensibilización social sobre la 
tenencia de animales de compañía, así como las conductas cívicas de sus dueños. En 
septiembre de 2015, presentamos una moción para la identificación genética de los 
perros censados en Cornellá mediantes ADN. Seis años después, se ponía en marcha y 
el 1 de diciembre de 2021 el Ayuntamiento inició una campaña sobre la implantación 
del ADN canino. 
 
En diciembre de 2019 nuestro Grupo Municipal presentó una propuesta para la 
creación y el fomento de los espacios pet friendly que fue aprobada por amplia 
mayoría de este consistorio, donde proponíamos estudiar y analizar la posibilidad de 
autorizar el acceso de los animales domésticos en los edificios públicos de la 
Administración local que no supongan riesgo, así como las acciones necesarias para 
adaptar e incrementar los espacios públicos de nuestro municipio a los principios del 
Pet Friendly. 
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En febrero de 2022 presentamos un ruego sobre las quejas que nos había trasladado 
usuarios de pipicanes y correcanes, sobre la falta de espacios de sombra natural 
mediante arbolado o con toldos y que también muchas de estas instalaciones carecen 
de bancos o lugares donde las personas pueden permanecer vigilando mientras los 
animales están en el recinto. Además, en diferentes de estas instalaciones, las vallas 
de separación entre perros pequeños y perros grandes no son los suficientemente 
altas, por lo que muchas veces se han dado situaciones de perros saltando de un 
espacio a otro. Otra queja de los usuarios es la falta de mantenimiento y limpieza de 
algunas, a pesar del refuerzo de limpieza del Servicio Pam a Pam. 
 
Las familias con sus animales de compañía constituyen también, ciudadanos de pleno 
derecho junto con sus mascotas y que por lo tanto merecen toda la atención de la 
administración pública. 
 
Creemos que mejorar los equipamientos de los pipicanes y correcanes de la ciudad es 
una propuesta razonable, viable y por ello debemos estudiar: la educación y mejora 
de estos equipamientos con la implantación de zonas de sombras, ya sea natural o 
mediante toldos, la instalación de bancos para que los dueños puedan permanecer 
vigilando a sus perros, la reforma de los vallados entre perros de raza grande y 
pequeña para evitar percances o accidentes, el aumento del mantenimiento, así 
como la limpieza de estos espacios. 
 
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciutadans propone al pleno del 
Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat adoptar los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
Primero.- Intensificar el mantenimiento y limpieza de los pipicanes y correcanes de la 
ciudad. 
 
Segundo.- Reforzar las campañas informativas de civismo para que se recoja siempre 
las deposiciones de los perros en cualquier parte de la vía pública, incluidos los 
pipicanes y correcanes. Asimismo reforzar las campañas sancionadoras. 
 
Tercero.- Habilitar un espacio de consulta a los cornellanenses a través de los canales 
municipales existentes (ej. Cornellà Opina) para que los usuarios de estos espacios 
puedan aportar ideas, sugerencias y mejoras. 
 
Cuarto.- Solicitar un informe técnico al departamento correspondiente sobre las 
necesidades de cada uno de los pipican y correcan en cuanto a espacios de sombra, 
mejora del vallado, equipamiento, etc. 
 
Quinto.- Estudiar y analizar la posibilidad de incrementar el número de pipicanes y 
correcanes de la ciudad. 
 
Sexto.- Trasladar a la Comisión Informativa de Territorio y Medio Ambiente las 
conclusiones del informe técnico y las aportaciones de la ciudadanía. 
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Séptimo.- Informar de la presente moción a las diferentes entidades y asociaciones de 
animales de compañía de la ciudad. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 
 
Esmenes presentades per la Regidora no Adscrita (RNA) 
 

• Esmena núm. 1 presentada verbalment per la Regidora no Adscrita: 
... 
 
Eliminar del acuerdo segundo la frase: 
 
“…. Asimismo reforzar las campañas sancionadoras.” 

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

• Esmena núm. 2 presentada verbalment pel Grup Municipal de PODEMOS: 
... 
 
Adición al acuerdo primero: 
 
Primero.- Intensificar el mantenimiento y limpieza de los pipicanes y correcanes de la 
ciudad. Y aumentar la frecuencia en la desinfección para que en lugar de cada mes 
pase a ser como mínimo cada 15 días. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:23:03 al 01:50:34 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe7500
21?startAt=4983.0 
 
 
Durant la presentació i deliberació d’aquest punt s’incorpora a la sessió el 
regidor del Grup municipal d’EC-MC-ECG, senyor Sergio Gómez Márquez, amb 
caràcter previ a la seva votació.  

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe750021?startAt=4983.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe750021?startAt=4983.0


 
 

 
 

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

 

 49 

VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DE LA REGIDORA NO ADSCRITA 
 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 
Vots a favor: 
 
Regidora no Adscrita, senyora Elisabet García Petit. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
INCORPORACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL DE PODEMOS 
 
L’esmena és acceptada pel Grup Municipal de Cs, i d’acord a l’article 133 del 
ROM, queda incorporada a la Moció. 
 
MOCIÓ RESULTANT 
... 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En España el 40% de los hogares cuentan con un animal de compañía y existen 20 
millones de mascotas censadas en todo el país, según el censo de la Asociación 
Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía. Los datos indican que el perro 
es el animal de compañía preferido de los españoles con 5.147.980 ejemplares 
(21,90% del total). 
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Según datos publicados en junio de 2021 en el boletín municipal Cornellà Informa y en 
la web del Ayuntamiento, nuestra ciudad dispone de una veintena equipamientos 
para el recreo de los perros (15 pipicanes y 4 correcanes) ubicados en diferentes 
espacios de la ciudad para que los vecinos pueda llevar a que sus canes hagan uso de 
estos espacios comunes, favorecer el confort y la convivencia de todos, así como 
contribuir a la mejora y la limpieza de la ciudad. 
 
 

 
 
 
Los pipicanes y correcanes son espacios de recreo para los perros y donde los 
animales pueden correr libremente, hacer ejercicio y sus necesidades fisiológicas, 
cuyas deposiciones deben ser recogidas. Estas instalaciones están valladas y se 
permite que puedan estar sueltos, bajo la supervisión constante de sus dueños. 
 
Ciutadans siempre ha tenido una gran concienciación y sensibilización social sobre la 
tenencia de animales de compañía, así como las conductas cívicas de sus dueños. En 
septiembre de 2015, presentamos una moción para la identificación genética de los 
perros censados en Cornellá mediantes ADN. Seis años después, se ponía en marcha y 
el 1 de diciembre de 2021 el Ayuntamiento inició una campaña sobre la implantación 
del ADN canino. 
 
En diciembre de 2019 nuestro Grupo Municipal presentó una propuesta para la 
creación y el fomento de los espacios pet friendly que fue aprobada por amplia 
mayoría de este consistorio, donde proponíamos estudiar y analizar la posibilidad de 
autorizar el acceso de los animales domésticos en los edificios públicos de la 
Administración local que no supongan riesgo, así como las acciones necesarias para 
adaptar e incrementar los espacios públicos de nuestro municipio a los principios del 
Pet Friendly. 
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En febrero de 2022 presentamos un ruego sobre las quejas que nos había trasladado 
usuarios de pipicanes y correcanes, sobre la falta de espacios de sombra natural 
mediante arbolado o con toldos y que también muchas de estas instalaciones carecen 
de bancos o lugares donde las personas pueden permanecer vigilando mientras los 
animales están en el recinto. Además, en diferentes de estas instalaciones, las vallas 
de separación entre perros pequeños y perros grandes no son los suficientemente 
altas, por lo que muchas veces se han dado situaciones de perros saltando de un 
espacio a otro. Otra queja de los usuarios es la falta de mantenimiento y limpieza de 
algunas, a pesar del refuerzo de limpieza del Servicio Pam a Pam. 
 
Las familias con sus animales de compañía constituyen también, ciudadanos de pleno 
derecho junto con sus mascotas y que por lo tanto merecen toda la atención de la 
administración pública. 
 
Creemos que mejorar los equipamientos de los pipicanes y correcanes de la ciudad es 
una propuesta razonable, viable y por ello debemos estudiar: la educación y mejora 
de estos equipamientos con la implantación de zonas de sombras, ya sea natural o 
mediante toldos, la instalación de bancos para que los dueños puedan permanecer 
vigilando a sus perros, la reforma de los vallados entre perros de raza grande y 
pequeña para evitar percances o accidentes, el aumento del mantenimiento, así 
como la limpieza de estos espacios. 
 
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciutadans propone al pleno del 
Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat adoptar los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
Primero.- Intensificar el mantenimiento y limpieza de los pipicanes y correcanes de la 
ciudad. Y aumentar la frecuencia en la desinfección para que en lugar de cada mes 
pase a ser como mínimo cada 15 días. 
 
Segundo.- Reforzar las campañas informativas de civismo para que se recoja siempre 
las deposiciones de los perros en cualquier parte de la vía pública, incluidos los 
pipicanes y correcanes. Asimismo reforzar las campañas sancionadoras. 
 
Tercero.- Habilitar un espacio de consulta a los cornellanenses a través de los canales 
municipales existentes (ej. Cornellà Opina) para que los usuarios de estos espacios 
puedan aportar ideas, sugerencias y mejoras. 
 
Cuarto.- Solicitar un informe técnico al departamento correspondiente sobre las 
necesidades de cada uno de los pipican y correcan en cuanto a espacios de sombra, 
mejora del vallado, equipamiento, etc. 
 
Quinto.- Estudiar y analizar la posibilidad de incrementar el número de pipicanes y 
correcanes de la ciudad. 
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Sexto.- Trasladar a la Comisión Informativa de Territorio y Medio Ambiente las 
conclusiones del informe técnico y las aportaciones de la ciudadanía. 
 
Séptimo.- Informar de la presente moción a las diferentes entidades y asociaciones de 
animales de compañía de la ciudad. 

... 
 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 
 
Sotmesa a votació la moció és rebutjada per la majoria dels assistents. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Abstenció: 
 
Regidora no Adscrita, senyora Elisabet García Petit. 
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PUNT CINQUÈ.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE PODEMOS, AMB 
MOTIU DEL 28S, DIA D’ACCIÓ GLOBAL PER UN AVORTAMENT LEGAL I 
SEGUR.- 

Moció PODEMOS, amb motiu del 
28S, Dia d’Acció Global per un 
Avortament Legal i Segur. 

MOCIÓ 
... 
 
A Espanya l’avortament és un dret de totes les dones des de fa més de dotze anys, 
gràcies a la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de Salut Sexual i Reproductiva i de la 
Interrupció Voluntària de l’Embaràs. N obstant això, moltes de les dones que han 
d’enfrontar-se a aquesta decisió es continuen trobant, a dia d’avui, amb obstacles 
que dificulten el seu exercici lliure, sent el fet més evident, que els avortaments a 
Espanya segueixen sense practicar-se a la xarxa sanitària pública. 
 
Així ho demostren les dades: segons l’últim informe del Ministeri de Sanitat sobre 
aquest tema, al 2020, més del 87% de les Interrupcions Voluntàries de l’Embaràs (IVE) 
es van realitzar en entorns extrahospitalaris (més del 78% d’ells, en centres privats). 
Això es tradueix en molts casos en desplaçaments a centenars de quilòmetres del lloc 
de residència per a poder accedir al que és un dret reconegut, sense oblidar que les 
dones de 16 a 17 anys, necessiten encara, el consentiment dels seus pares i mares per 
a poder avortar. Aquestes raons fan evident la necessitat de reformar aquesta llei per 
a adaptar-la a la nova generació de drets feministes impulsada pel Ministeri 
d’Igualtat i a la realitat de la ciutadania del nostre temps, però no només això: 
 
Segons una enquesta recent de la Societat Espanyola de Contracepció sobre 
sexualitat i anticoncepció entre els joves espanyols d’edats compreses entre els 16 i 
els 25 anys, el 68,5% dels estudiants de secundària declaren que l’educació sexual que 
han rebut no els ha estat útil, considerant com a fonts més adequades Internet 
(47,8%)o els amics i amigues (45,5%). Cap societat avançada i preocupada per la 
igualtat pot deixar en aquestes mans l’educació sexual de la seva joventut. No podem 
obviar en aquest context l’augment de les Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) al 
país: entre 2020 i 2021, s’han donat increments fins del 150% en algunes d’elles. 
 
D’altra banda, es torna urgent parlar sense por de salut menstrual, perquè així ho 
reclamen les dones. Segons la I Enquesta sobre Menstruació i Entorn llançada per 
Intimina, el 69% de les enquestades creu que els dolors associats al cicle menstrual 
estan estigmatitzats a l’entorn del treball i el 67% d’elles està a favor de les baixes 
menstruals. Fins a un 26% d’aquestes dones reconeix que ha faltat al seu lloc de 
treball per dolors insuportables associats al seu cicle menstrual. A totes elles cal 
protegir-les blindant el dret a quedar-se a casa quan fa mal. 
 
Finalment, aquesta norma ha de posar el focus també en l’àmbit de les violències 
reproductives i obstètriques, que existeixen, i apostar pel reforç dels bons tractes i les 
bones pràctiques per a complir amb els acords en el Conveni d’Istanbul: l’eliminació 
de totes les violències contra les dones. 
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Per tot l’anteriorment exposat, i tenint en compte que afecta directament les dones 
de La nostra ciutat, Podemos Cornellà sol·licita al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat amb motiu de la celebració avui 
28 de setembre del “Dia d’Acció Global per un Avortament Legal i Segur”, doni suport 
a la reforma de la “Llei orgànica 2/2010, del 3 de març, de Salut Sexual i Reproductiva 
i de la Interrupció Voluntària de l’Embaràs”. 
 
Segon.- Que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat insti les Corts Generals a accelerar 
els tràmits parlamentaris per a aprovar la reforma de la Llei orgànica 2/2010, de 3 de 
març, de Salut Sexual i Reproductiva i d’Interrupció Voluntària de l’Embaràs, que: 
 
• Garantirà l’accés a l’avortament en centres qualificats de la xarxa sanitària 

pública, tenint a més en compte un criteri de proximitat perquè les dones no hagin 
de desplaçar.se per a poder exercir el seu dret. 

 
• Eliminarà l’obligatorietat per a les dones de 16 i 17 anys de comptar amb el 

consentiment matern i patern per a avortar. 
 
• Impulsarà la creació d’un registre d’objectors de consciència públic com ja ha 

avalat el Tribunal Constitucional en la seva sentència 151/2014, de 25 de 
setembre de 2014, o com assenyalen els diferents organismes europeus per a 
garantir que en cada centre públic hi hagi professionals que puguin practicar 
avortaments. 

 
• Acabarà amb els 3 dies de reflexió i altres obstacles que avui dia continuen existint 

a l’hora d’accedir al dret a l’avortament. 
 
• Transformarà la societat amb un nou model d’educació sexual integral, de qualitat 

i que normalitzi la diversitat que serà obligatori en totes les etapes vitals de les 
nenes i nens, adolescents i joves. 

 
• Assegurarà la distribució de mètodes anticonceptius de barrera en centres 

educatius, centres penitenciaris i centres socials, que inclourà el finançament amb 
càrrec a fons públics dels anticonceptius hormonals, inclosos els mètodes 
reversibles de llarga durada, i que apostarà per reforçar la recerca de la píndola 
masculina. 

 
• Reconeixerà el dret a la baixa laboral d’aquelles dones que tinguin diagnosticada 

una menstruació incapacitant, així com per a la recuperació després d’un 
avortament voluntari o involuntari. 
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• Posarà en valor les bones pràctiques ginecològiques i obstètriques recollint per 

primera vegada que s’han d’evitar les intervencions inadequades o innecessàries 
en aquest àmbit. 

 
Tercer.- Traslladar aquests acords al Consell Municipal de la Dona, al Ministeri 
d’Igualtat del Govern Espanyol, al Parlament de Catalunya 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 01:50:35 al 02:08:39 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe7500
21?startAt=6635.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe750021?startAt=6635.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe750021?startAt=6635.0
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Abstenció: 
 
Regidora no Adscrita, senyora Elisabet García Petit. 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES 

Precs i preguntes. 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:08:40 al 02:26:04 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe7500
21?startAt=7720.0 
 
 
Precs i preguntes formulats per la Regidora No Adscrita (RNA) 
 

• Per part de la senyora Elisabet García Petit, Regidora No Adscrita, s’han 
presentat verbalment dos precs i una pregunta: 
 
Primer Prec 
... 
 
En el parque de Can Mercader se han instalado unas separaciones de las zonas verdes 
de acero inoxidable. Las esquinas están en ángulo recto, quedando demasiado 
puntiagudas siendo un peligro si alguien cae y su cabeza va a dar justamente con 
ellas. 
 
Ruego que se revisen y que se instalen con más curvatura. 

... 
 
Segon Prec 
... 
 
Al Ple de juliol d’enguany es va realitzar una pregunta referent al seguiment dels 
riscos laborals davant l’ona de calor en relació als treballadors que desenvolupen la 
seva feina al carrer. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe750021?startAt=7720.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b83651c8d01838813fe750021?startAt=7720.0
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La resposta, que ha sigut rebuda per aquesta regidora, com informació la trobo 
correcta però penso que no s’ha de contestar com si fos una conversació. La resposta, 
per mi, m’agradaria que fos amb el respecte que es mereix i aportar una 
documentació per poder constatar el que s’està responent. 
 
Prego que s’adjunti documentació que acrediti el que es respon, per exemple, decret, 
circular, recomanacions, és a dir, proves. 

... 
 
Pregunta 
... 
 
Al carrer Bonestar en su remodelación se han instalado unos alcorques de tipo suelo 
rachola, no sé cómo llamarlos, ya que es una calle que es en pendiente. ¿Se ha 
estudiado bien si los arboles con este acabado podrán recoger suficiente agua? 

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

• Per part de la senyora María Carmen López Álvarez, Portaveu del Grup 
Municipal de PODEMOS, s’han presentat verbalment dos precs i dues 
preguntes: 
 
Primer Prec 
... 
 
El primer prec es sobre un escrito con un importante número de quejas de vecinas y 
vecinos del barrio Centro y Riera, referentes a los conflictos por los hinchas del futbol 
en Cornellà. 
 
Dice lo siguiente: 
 
“El pasado domingo 25 de septiembre las vecinas y vecinos del barrio Centro y Riera 
de nuestra ciudad soportamos una vez más los conflictos y la violencia en nuestras 
calles provocados por quienes asistían en masa al campo de futbol del Real Club 
Deportivo Español. 
 
La Rambla de Cornellà estaba repleta de hinchas gritando y comportándose 
incívicamente, todos con los móviles en alto consiguiendo que el resto de personas 
ajenas al partido tuviesen que retroceder en las aceras y refugiarse en los portales. 
Las cafeterías y bares tuvieron que recoger a un lado las mesas y sillas para dejarles 
el paso libre. 
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La construcción del Campo del Español en nuestra ciudad tan próxima a las viviendas 
es de por si una molestia a la que hay que añadir la violencia, el ruido, la rotura de 
mobiliario urbano, la suciedad y los problemas de circulación para el vecindario. 
 
No elegimos tener un campo de futbol integrado en la ciudad y mucho menos las 
consecuencias derivadas del mismo. A la ciudadanía de Cornellà no se le consultó 
sobre la ubicación de este campo y lo mínimo es atender adecuadamente las quejas 
de quienes lo padecemos.  
 
Es necesario y urgente que el Ayuntamiento de Cornellà tome medidas necesarias 
para que no se vuelvan a producir situaciones como las del pasado fin de semana 
donde hubo que lamentar no solo molestias y daños materiales sino también daños 
personales y esperamos no tener que condenar actos aún de mayor gravedad debido 
a estas manifestaciones de violencia en nuestras calles.” 
 
Por tanto, rogamos a este ayuntamiento que tome las medidas necesarias para evitar 
que estos grupos sigan adueñándose del espacio público y atemorizando a vecinos y 
vecinas de nuestra ciudad que merecen una ciudad más segura. 

... 
 
 
Segon Prec 
... 
 
El Segundo prec es sobre la ubicación de algunos carriles bici, que también hemos 
recibido la siguiente queja sobre ubicación de carriles bici que representan un riesgo. 
Dice lo siguiente: 
 
“Nos encontramos en la carretera de Esplugas con una doble problemática 
relacionada con los carriles bici. En esa zona están encima de las aceras con lo cual 
están conviviendo en un mismo espacio viadantes, bicicletas y patinetes. Cuando los 
peatones esperamos en los semáforos para cruzar la carretera lo hacemos sin pisar el 
carril bici, pero una vez el semáforo se pone en verde y nos da paso tenemos que 
invadir el carril bici para posteriormente cruzar la carretera. 
 
La bicicletas y patinetes que suben o bajan no ceden el paso, con lo cual, no solo 
tenemos que asegurarnos que el semáforo este en verde sino también que no nos 
atropelle una bici o un patinete.” 
 
Por otro lado también hemos recibido quejas referentes a la ubicación de los carriles 
bici pegados a áreas de contenedores, que nos comunican lo siguiente: 
 
“También dado que los contenedores también están situados encima de las aceras y 
ya de por si en muchos lugares resulta complicado tirar la basura, se convierte en 
deporte de riesgo cuando justo a las espaldas hay un carril por el que en ambas 
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direcciones transitan bicicletas y patinetes. No tan solo tenemos que vigilar a la hora 
de cruzar el carril sino que además mientras tiramos la basura nos pasan rozando la 
espalda bicicletas y patinetes, ya que en muchas ocasiones no hay espacio y no nos 
queda otra opción que no sea invadir el carril.” 
 
Imaginamos que estas mismas quejas deben haber llegado al Ayuntamiento, ya que 
hemos visto en las últimas semanas que se ha pintado una señalización horizontal 
sobre el carril bici y junto a los contenedores, que resulta insuficiente ya que los 
conductores de bici y patinetes no la están respetando y el problema sigue siendo el 
mismo.  
 
Por ello hacemos el siguiente ruego, solicitamos que se haga un estudio sobre 
viabilidad de que esos carriles bici se trasladen a la carretera para mejorar 
convivencia y sobretodo que sea más seguro transitar por la carretera de Esplugas. 

... 
 
 
Primera Pregunta 
... 
 
Durante estos dos últimos meses hemos estado recibiendo una larga lista de quejas 
de las cuales destacamos las siguientes: 
 
“Hay contenedores que no se abren, contenedores que no se cierran, otros no vacían 
bien y generan mucho ruido y inseguridad a viandantes cuando son sacudidos para el 
vaciado en el camión de recogida. A menudo no funciona el botón, se estropea la 
palanca al intentar abrir varias veces sin éxito. El ruido exagerado al abrir, cerrar y al 
pisar la palanca de apertura. 
 
No hay tampoco una información sobre el horario en el que no es conveniente tirar la 
basura. Los contenedores de orgánica no cierran bien y despiden un olor 
desagradable, esto era en verano.  
 
Es una percepción existente que los contenedores no son de buena calidad ya que hay 
un gran número de ellos con la goma de cierre rota, rejas rotas o dobladas por 
desconocimiento de cómo utilizarlas. Tapas dobladas, palancas dobladas, botones 
que no funcionan y no sirve recurrir solo al incivismo, que existe, pero que tampoco es 
justificación, puesto que creemos que hay una mala calidad del material. Los 
contenedores antiguos presentaban mejores condiciones que algunos de los nuevos. 
 
Recientemente solicitamos sin éxito que se instalaran carteles informativos sobre 
funcionamiento de los mismos. Y aunque nos parezca fácil, mucha gente sobre todo 
mayor todavía no entiende cómo funcionan o no ven la imagen o no escuchan el ruido 
posterior a pulsar el botón que indica que se puede abrir. La información nunca está 
de más y damos por sentado que todo el mundo sabe pero en realidad no es así. De 
ahí lo que está pasando. 
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Hay personas también que se han lesionado las piernas por golpe con la barra 
después de pisarla o con movilidad reducida que sigue teniendo dificultades, o sea 
que el cambio no ha sido para mejor. No es a modo de crítica sino de transmitir el 
malestar de la ciudadanía de Cornellá y la percepción a nivel general de que las calles 
están llenas de basura y sucias y que no ha mejorado prácticamente nada y que la 
limpieza y la gestión de los residuos, a pesar de la gran inversión efectuada pues no 
está siendo óptima.” 
 
La pregunta seria, ¿Cuánto tiempo creen que va a durar esta situación que empeora a 
medida que van pasando las semanas? 

... 
 
 
Segona Pregunta 
... 
 
En relación a la moción que ha presentado Ciudadanos y dado que nos han llegado 
quejas desde hace ya mucho tiempo de personas que tienen perros. Y esas quejas van 
en relación al estado poco óptimo de desinfección y limpieza de pipi-canes, 
formulamos la siguiente pregunta: 
 
¿En qué consiste la desinfección de los pipi-canes y dónde se puede consultar la 
frecuencia y métodos utilizados para ello? Ya que es algo que no solo interesa a 
quienes llevan a los perros al pipi-can sino a quienes viven al lado por cuestiones de 
higiene y salud pública. 

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

• Per part del senyor Daniel Martínez Rodríguez, Portaveu del Grup Municipal 
de Cs, s’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
Sobre Convocatoria de la Comisión de Seguimiento de las mociones. 
 
En el pleno ordinario de julio del año pasado, 2021, el partido socialista fue el único 
grupo municipal en votar en contra de la moción que presentó Ciutadans para 
convocar la comisión de seguimiento de las mociones aprobadas.  
 
La última vez que se convocó dicha comisión fue en la legislatura pasada dentro de la 
Comisión Informativa de Presidencia y Economía, en 2017. 
 



 
 

 
 

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

 

 61 

A pesar del voto en contra el partido socialista adoptó un compromiso que a partir de 
septiembre del año pasado comenzarían a recopilar información para volver a 
convocarla. 
 
Ha pasado más de un año de la moción y del compromiso adquirido por el partido 
Socialista, y por todo ello rogamos al equipo de gobierno que convoque dicha 
comisión de seguimiento antes de finalizar el presente año. 

... 
 
 

• Per part del senyor Ismael Ciurana Sánchez, Regidor del Grup Municipal de 
Cs, s’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
Debido a los diferentes incidentes que se han sucedido en los pasados días en Cornellá 
que afectan a la seguridad ciudadana, nos referimos al partido de las selecciones 
Marruecos - Chile, al partido UE Cornellà - Castellón, al aumento de robos con fuerza 
en Can Mercader y al aumento de actos vandálicos en diferentes comercios de 
Cornellà, solicitamos la convocatoria urgente y extraordinaria del Consejo Municipal 
de Seguridad y Prevención con el fin de tratar estos asuntos y los que puedan surgir. 

... 
 
 

• Per part del senyor Daniel Martínez Rodríguez, Portaveu del Grup Municipal 
de Cs, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
Sobre acuerdo Ayuntamiento de Cornellà y el RCD  
 
En el pleno de mayo de 2021 nuestro grupo municipal preguntaba al equipo de 
gobierno cual sería el apoyo institucional que daría a la UE Cornellà con motivo de la 
nueva categoría conseguida y que no tuviera que marcharse de la ciudad para jugar 
los partidos de Primera RFEF como local, ya que el estadio Nou Municipal no cumple 
con las exigencias que marca la Real Federación Española de Fútbol para los equipos 
de esta categoría; entre ellas, un terreno de césped natural, aforo mínimo de 4.000 
espectadores y una iluminación artificial de competición por encima de 600 luxes 
para partidos en horario nocturno. 
 
Mediantes la Federación se estableció una moratoria de una temporada y la UE 
Cornellà pudo jugar en el Nou Municipal y el Cornellà mantuvo la categoría 
 
El pasado 12 de agosto, tanto el RCD Espanyol y la UE Cornellà hicieron públicos 
sendos comunicados donde informaban que se había alcanzado un acuerdo de 
colaboración entre la UE Cornellà, el RCD Espanyol y el Ayuntamiento de Cornellà que 
posibilitaba que la UE Cornellà pasara a disputar sus partidos oficiales en el RCDE 
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Stadium durante la temporada 22/23 y desde el pasado 4 de septiembre juega sus 
partidos como local. En ambos comunicados se hablaban de los criterios claros de uso 
y obligaciones de las partes en relación a la conservación de la instalación perica, se 
abre la vía a una colaboración preferencial entre clubes en el ámbito del fútbol base y 
ventajas a los socios de ambas entidades. 
 
En el comunicado de la entidad blanquiazul se comenta de una vertiente económica 
positiva para ésta y de vínculos de cooperación mutua con el Ayuntamiento que 
favorezcan el desarrollo urbanístico y la actividad del Espanyol en sus instalaciones.  
 
A nuestro Grupo Municipal le gustaría conocer: 
 
¿Cuál es el acuerdo y qué propuestas son a las que ha llegado el Ayuntamiento de 
Cornellà con el RCD Espanyol para la cesión de su estadio a la UE Cornellà?  

... 
 
 

• Per part del senyor Ismael Ciurana Sánchez, Regidor del Grup Municipal de 
Cs, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
Desde el Gobierno Central se han tomado medidas y se ha legislado para la mejora de 
la eficiencia energética y la mejora de las medidas de ahorro por parte de los 
ayuntamientos, de los edificios pertenecientes a la administración y también los 
particulares, pero no hay medidas concretas para por ejemplo, la temporada 
navideña, dejando a los ayuntamientos la última palabra al respecto. 
 
Desde el GM de Ciutadans elevamos la siguiente pregunta al equipo de gobierno: 
 
¿Tiene pensadas el Equipo de Gobierno algunas medidas para recortar el gasto 
energético en relación al alumbrado navideño? Y si es así, ¿qué medidas son? 

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

• Per part de la senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal 
d’ERC/AM, s’han presentat verbalment dos precs i dues preguntes: 
 
Primer Prec 
... 
 
A diversos parcs i espais de la ciutat hi ha zones delimitades de joc, com per exemple, 
taules de pin-pon, pistes de basquet, etc... aquests espais, en principi, tenen uns 
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horaris d’ús concrets, no podent ser utilitzats en horari nocturn per poder facilitar així 
el descans dels veïns i veïnes més propers. 
 
Però en molt d’aquests espais no consta en un lloc visible la limitació d’horari i 
algunes persones en fan ús a deshores. Preguem que es revisin aquests espais i es 
col·loquin cartells indicadors de l’horari d’ús en un lloc visible. 

... 
 
 
Segon Prec 
... 
 
La programació d’actes i activitats a Cornellà és molt variada i diversa, com hem 
reiterat moltes vegades, sobretot gràcies a les entitats i associacions de la ciutat i a 
l’hora també disposem de programació pròpia de l’Ajuntament. Dins d’aquesta 
programació és normal que es solapin actes i activitats el mateix dia i hora, ara bé el 
que no hauria de passar és que actes programats pel mateix ajuntament es 
superposin o actes d’entitats coincideixin en temàtica amb altes actes el mateix dia i 
hora. 
 
Ja ho vam comentar en una moció al 2017, però en determinats caps de setmana, 
com el passat i el següent continua solapant-se molts actes que amb certa previsió es 
podrien distribuir en diferents dies i així facilitar l’assistència a les diferents activitats. 
 
Per tant, preguem, que hi hagi una millor coordinació entre departaments de 
l’ajuntament i entitats, traslladant aquestes quan hi hagin altres activitats ja 
programades en la data que sol·liciten l’acte per si és viable canviar la data i facilitar 
així l’assistència a totes les activitats i evitar en la mesura del possible la contra-
programació per part de les activitats organitzades per l’ajuntament. 

... 
 
 
Primera Pregunta 
... 
 
La setmana passada se’ns va traslladar que el proper dijous tindrà lloc la inauguració 
de l’exposició del projecte “Enfortir Cornellà” i segons la invitació és un projecte 
estratègic que cerca la visibilitat dels projectes que faran evolucionar la ciutat posant 
la mirada en el seu futur i destacant els actius que contribueixen a consolidar-la de 
manera més igualitària, solidària, resilient, cohesionada i sostenible. Y aquesta 
exposició estarà oberta fins el 6 de novembre. 
 
Més enllà d’aquesta invitació, rebuda per e-mail, no se’ns ha traslladat cap tipus 
d’informació als grups municipals que no estem al govern i per tant no sabem ni quins 
projectes son aquests que segons vostès faran evolucionar la ciutat ni se’ns ha deixat 
participar. 
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Recordem que l’ASUECO, Agenda Social i Urbana per Enfortir la Comunitat, i en la que 
participem tant entitats com partits polítics en principi engloba els paràmetres 
d’aquesta exposició i s’hauria d’haver comunicat en les comissions de treball i 
fomentar que des d’aquest espai si pogués participar. 
 
A més a més, aquesta exposició romandrà oberta més d’un mes amb la conseqüent 
despesa de muntatge, desmuntatge, lloguer de carpa, cost de material, seguretat 
durant tot el dia i hores i dedicació de tècniques i tècnics municipals per poder fer 
aquesta exposició, tant tota la dedicació prèvia com totes les que hauran de dedicar 
in situ. 
 
Per tant preguntem, quin és el cost total d’aquesta exposició? Desglossat per 
conceptes, carpa, muntatge, desmuntatge, seguretat, material, hores extres del 
personal de l’Ajuntament, personal subcontractat, etc... i, perquè no s’ha informat 
amb temps i forma a la resta de partits i entitats per facilitar així la participació dins 
de les comissions de l’ASUECO? 

... 
 
 
Segona Pregunta 
... 
 
Com hem traslladat en diverses ocasions els nous contenidors de recollida de residus 
no compleixen amb els mínims requisits de funcionabilitat que haurien de tenir, el 
sistema d’obertura no funciona correctament, a més a més de la dificultat de moltes 
persones per poder accionar les palanques. 
 
Al principi de la implementació d’aquests contenidors ja es va fer una revisió acurada 
de tots per traslladar les incidències a l’empresa responsable i que així posessin 
solució i, a més a més , se’ls imposava una sanció pel retard en la col·locació dels nous 
contenidors i el mal funcionament . 
 
A hores d’ara, desprès de cinc mesos, en comptes de millorar els problemes 
augmenten. En gairebé totes les bateries de contenidors hi ha un o més que tenen les 
tapes o les gomes o el sistema d’obertura trencat. I aquest fet no el poden atribuir 
només a casos d’incivisme, que segur que en algun cas ha sigut així, però no tots.  
 
A més a més, les enganxines dels contenidors que indiquen el tipus de residus que li 
correspon i com s’ha de fer ús del contenidor, s’han hagut de canviar totes perquè 
s’estaven desenganxant. 
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Preguntem, s’ampliarà la demanda per incompliment en el servei a l’empresa 
adjudicatària Fomento de Construcciones y Contratas? En quina fase del procés està 
el procediment sancionador? I, quin sobrecost suposa canviar tots els adhesius dels 
contenidor i qui ha assumit la despesa? 

... 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les dinou hores i vint-i-cinc minuts, de la qual s’estén la 
present acta, que és signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi, la 
Secretària General, que ho certifico. 
 
 
Aquesta acta està complementada pel document de vídeo adjunt, que es 
troba degudament signat per aquesta Secretària, en el qual figuren totes les 
deliberacions i intervencions de la sessió, així com les eventuals absències 
temporals que s’hagin produït durant aquesta, que no hagin donat lloc a 
l’aplicació de l’article 136 del ROM, per haver-se incorporat amb caràcter 
previ a la votació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diligència: Per a fer constar que el present document correspon a l’acta de la sessió celebrada pel 
Ple en data 28 de setembre de 2022, la qual ha estat aprovada en data 26 d’octubre de 2022 i ha 
estat transcrita íntegrament al llibre d’actes. 
 
Cornellà de Llobregat, a la data de la signatura electrònica. 

LA SECRETARIA GENERAL 
Carmen Alonso Higuera 
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