Per aquests motius, proposem a aquest Ple Municipal els següents:
ACORDS
Primer.Resuscitation Council).
Segon.(SEM) porti a terme la formació bàsica en tècniques de reanimació als alumnes
través de la r
Tercer.- Continuar impulsant la formació bàsica en tècniques de reanimació, també a
usuaris menors de 18 anys, en coordinació amb les diferents entitats i associacions de
Cornellà, implicant a les diferents regidories d
Llobregat.
Llobregat amb els alumnes de diferents instituts de la ciutat.
Quart.- Notificar aquesta moció al Consell Europeu de Reanimació, als Departaments
Llobregat.
Cinquè.- Divulgar el present acord a través dels mitjans de comunicació municipals i

...
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels assistents.

QUARTA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL
-AM, DE REGULACIÓ
DE LA PUBLICITAT, PROPAGANDA, SENYALS IDENTIFICATIUS I GESTIÓ DELS
ESPAIS PÚBLICS INFORMATIUS A CORNELLÀ DE LLOBREGAT.Moció
ERC-AM,
de
regulació de la publicitat,
propaganda,
senyals
identificatius i gestió dels
espais públics informatius.

MOCIÓ
...
Atès que a Cornellà de Llobregat no hi ha cap regulació de la publicitat, de les
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dels espais informatius malgrat que en el seu dia es va arribar a aprovar una
Ordenança Municipal del Paisatge Urbà que regulava parcialment aquestes activitats
articles i declarar-se la seva inadequació legal, es va derogar íntegrament
Atès que la publicitat és una activitat que afecta la qualitat del paisatge urbà per les
dimensions dels anuncis, pel tipus de suport, pel lloc on es col·loquen fins al punt de
poder modificar el paisatge urbà sovint definit per la normativa urbanística i
constructiva.
Atès que la publicitat pot afectar també a edificis catalogats pel seu valor
patrimonial, històric o artístic de la ciutat, perjudicant o afectant a la seva visibilitat o
Atès que cal regula
principis de preservació de la qualitat del paisatge urbà i de la conveniència
Atès que convé regular

Atès que cal evitar les actuacions publicitàries en llocs inadequats, tant públics com
privats, com són les mateixes façanes dels edificis, els pals de llums o semàfors o fins
ofertes immobiliàries, etc...
Atès que cal establir incentius i mesures que fomentin sistemes de publicitat
sostenibles que comportin un menor impacte en el paisatge urbà o, fins i tot, suposin
correus en els seus espais privatius.
la seva adequació legal i de la conveniència
sancions que incentivin i estimulin al compliment de la normativa, alhora que
sancionin les activitats contràries a la normativa.
-AM proposa al Ple els següents:
ACORDS
Primer.- Regular específicament les activitats publicitàries, la propaganda, la
paisatge urbà.
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Segon.moció amb la participació ciutadana de les entitats de la ciutat i de les organitzacions
directament implicades en activitats publicitàries i informatives, mitjançant processos
aprovació.
Tercer.destinats a col·locar publicitat i informació, per establir nous o diferents espais si fos
necessari.
Quart.- Dissenyar un mapa de la ubicació de tots els emplaçaments (tòtems i punts

...

Esmenes presentades verbalment pel Grup municipal de Cornellà en Comú
Crida per Cornellà (CEC-CPC)
Esmena núm. 1 presentada verbalment pel Grup Municipal de CEC-CPC:
...

reflectida en aquests panels informatius, vetllant perquè cap tipus de missatge atenti
contra els drets humans o fonamentals de les persones, especialment les de contingut

...
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de
la sessió, minut 02:18:20 al 02:28:49
VOTACIÓ

-CPC

és acceptada pel Grup Municipal
del ROM, queda incorporada a la Moció.
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