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Vots en contra:
Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz.
Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i
Sanglas.
Grup Municipal de AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German
Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart.

Abstenció:
Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado
Ruiz.
MOCIÓ RESULTANT
...
La Llei 12/2007 de serveis socials de Catalunya va suposar un canvi qualitatiu en
relació a la legislació anterior al fer un reconeixement específic del dret subjectiu
d’accés de cada ciutadà als serveis socials. Aquest reconeixement va comportar la
responsabilització pública de les administracions en el marc de les respectives
competències i l’establiment d’un sistema d’informació i participació de la ciutadania.
A l’article 10, apartat a) de la Llei que regula el dret a la informació en l’àmbit dels
serveis socials, es recull:
“En l’àmbit dels serveis socials totes les persones tenen dret a reclamar i a rebre
informació veraç sobre els serveis i, en especial, tenen dret a:
a) Rebre informació suficient i entenedora sobre els serveis i les prestacions
disponibles, els criteris d’adjudicació i les prioritats per a rebre’ls, sobre els drets i
deures dels destinataris i els usuaris, i sobre els mecanismes de presentació de
queixes i reclamacions, que han d’ésser exposats de forma visible en els centres
d’atenció.”
Una informació entenedora, accessible i amb divulgació suficient sobre els serveis
socials als quals té dret la ciutadania de Cornellà constitueix una condició prèvia i
necessària per a l’exercici del dret als serveis socials que constitueixen la cartera
específica de Cornellà.
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Cal citar, en aquest sentit, les paraules del Síndic de Greuges de Cornellà en el seu
informe de l’any 2017: “En el mateix context de defensa de drets fonamentals,
considero necessari elaborar i divulgar la Cartera de Serveis Socials de Cornellà que
expliciti el conjunt de prestacions de l’Administració municipal en aquesta matèria,
d’acord amb el que preveuen els articles 24 i 25 de la Llei 12/2007 de serveis socials.”
Per tots aquests motius el grup municipal d’ERC-AM proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Publicar íntegrament la cartera de serveis socials de Cornellà i les
actualitzacions que corresponguin al web municipal.
Segon.- Fer difusió de manera clara i entenedora, mitjançant díptics, fulletons, etc, de
la cartera municipal de serveis socials, tant al Servei d’Informació i Primera Acollida
com a les dependències municipals i dels equips bàsics d’atenció social, als CAP’s,
centres cívics i casals de la gent Gran i es traslladi a tots els membres del Consell
Comunitari de Serveis Socials, del Consell Assessor de la Gent Gran del Consell
Comunitari de la Infància i Adolescència, i del Consell de la Dona.
Tercer.- Comunicar aquests acords al Consell Comunitari de Serveis Socials, al Consell
Assessor de la Gent Gran, al Consell Comunitari de la Infància i Adolescència i al
Consell de la Dona.

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

Vots a favor:
Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez.
Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado
Ruiz.
Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio
Gómez Márquez.
Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i
Sanglas.
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