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VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP
El Grup municipal proponent retira tots els extrems de la seva esmena menys
el relatiu a la proposta de modificació de l’acord tercer, que és acceptat pels
Grups municipals de CEC-CPC, ERC-AM I ICV-EUIA-EP-E proponents de la
Moció i, d’acord a l’article 133 del ROM, queda incorporada a la Moció.

MOCIÓ RESULTANT
...
Atès el Reial Decret 1690/1986, de l’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, que obliga les persones
residents en un municipi a donar-se d’alta al padró municipal d’habitants i els
ajuntaments a la creació, manteniment, revisió i custòdia del padró.
Atesa la resolució del 30 de gener de 2015, del President de l’Institut Nacional
d’Estadística i del Director General de Coordinació de Competències amb les
Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, per les que es dicten les instruccions
tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
Atès que l’empadronament atorga a la ciutadania drets socials bàsics, com
l’assistència sanitària, l’accés a l’escolarització, serveis bàsics d’atenció social
primària, accés a centres oberts per a adolescents i infants i a les ajudes d’urgència
social, entre d’altres, a més que és de gran importància per sol·licitar l’arrelament
social al territori i el reagrupament familiar.
Atès que aquest Ple va aprovar el juliol del 2014 la moció del Grup Polític Municipal
d’ICV-EUiA-E, esmentada pel Grup Polític Municipal del PSC, per garantir la
regularització de les persones migrades sense necessitat d’un contracte de treball.
Aquella moció, tal com es va aprovar, proposava els acords següents:
Primer.- Estudiar el mecanisme adient per tal de poder inscriure al padró
municipal d’habitants a aquelles persones que no disposen d’un domicili fix dins
de la localitat, però que acreditin que viuen en el municipi, dins del marc de la
legalitat vigent.
Segon.- Afavorir l’arrelament per la seva situació de vulnerabilitat a totes les
persones migrades veïnes de Cornellà sense regularitzar que no disposin d’un
contracte de treball, instant a la Generalitat de Catalunya a emetre certificats
d’esforç d’integració per aquestes persones.
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Tercer.- Demanar al Govern Espanyol que destini més recursos humans i
econòmics per la incorporació social de la població estrangera i que s’atorgui el
permís de residència a totes les persones que aportin aquest certificat d’esforç
d’integració i a la Generalitat de Catalunya que els renovi sense impediment.
Quart.- Demanar la supressió de la nova taxa creada pel Departament de
Benestar i Família de la Generalitat que s’aplica des del 31 de gener de 2014
per l’emissió i notificació d’informes d’estrangeria en matèries com el
reagrupament familiar, l’arrelament social o les renovacions.
Cinquè.- Traslladar aquests acords al Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya.
Atès que no s’han complert els acords de l’esmentada moció, que afecten
directament a l’Ajuntament de Cornellà.
Atès que els Ajuntaments de Barcelona i l’Hospitalet han facilitat l’empadronament
sense domicili fix a persones que viuen a la ciutat però no tenen una llar estable, per
situacions de sensellarisme, infrahabitatge, persones que viuen a cases d’amics o
altres circumstàncies de vulnerabilitat habitacional.
Atès que la limitació d’aquests drets pot constituir una violació de la declaració
Universal dels Drets Humans, de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea,
de l’Estatut de Catalunya i de la Constitució Espanyola, entre d’altres.
Atès que aquests drets són bàsics per poder assolir la plena ciutadania i gaudir, per
tant, de tot el conjunt de drets i dures de què gaudim els catalans i catalanes el sol fet
d’haver nascut aquí.
Atès que la situació de dificultat d’aquests col·lectius per empadronar-se facilita que
puguin ser víctimes de les màfies i/o de persones que busquen un enriquiment
personal.
Atès que a Cornellà de Llobregat s’han detectat ombrosos casos en què s’han posat
traves diverses en l’empadronament, especialment de gent de nacionalitat
estrangera i persones sense llar.
Atès que els problemes en l’empadronament de les persones que viuen a Cornellà han
continuat, tal com denuncien entitats com Cornellà sense Fronteres i es demostra als
informes del 2015 i 2016 del Síndic de Greuges de Cornellà, complementats amb una
Iniciativa d’Ofici.
Atès que aquestes traves, a més d’impedir l’accés a serveis socials bàsics, discrimina
les persones per origen o raça, una discriminació que també vulnera els drets humans
més fonamentals.
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Per tots aquests motius, els Grups Municipals de CEC-CPC, ERC-AM, ICV-EUiA-EP
sotmetem al Ple de l’Ajuntament de Cornellà els següents
ACORDS
Primer.- Donar compliment efectiu a la moció del 2014 i fer-la efectiva en el període
de 6 mesos.
Segon.- Instar l’Ajuntament de Cornellà a garantir de manera efectiva els drets de
totes les persones residents a Cornellà a ser empadronades, i per tant a poder
disposar de drets fonamentals com l’escolarització, l’accés a la sanitat i als serveis
socials.
Tercer.- Realitzar un protocol d’empadronament en 3 mesos que inclogui la creació
d’un domicili fictici perquè les persones sense domicili fix puguin empadronar-se, dins
del marc de la normativa i legalitat vigent.
Quart.- Realitzar una campanya informativa i/o de col·laboració amb entitats de la
ciutat perquè les persones que es puguin trobar en aquesta situació coneguin els seus
drets i deures pel que fa a l’empadronament.
Cinquè.- Instar el Govern de l’Estat a no incloure com a requisit necessari el permís de
residència de llarga durada per tal d’exercir el dret a l’empadronament, atès que
aquest requisit discrimina les persones per causa d’origen, les manté en un estat de
precarietat i impedeix de gaudir de la plena ciutadania a aquestes persones.
Sisè.- Comunicar aquests acords a Cornellà sense Fronteres, al Síndic de Greuges de
Cornellà, al conjunt d’entitats de la ciutat, al Departament de Benestar i família de la
Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat.

...

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la
majoria absoluta dels membres del Ple.

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