
Memòria de l’exercici 2012 
 
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
 
 
1.- ORGANITZACIÓ 

 

1.1. Dades socioeconòmiques del municipi 

 

TERRITORI 2012 

Superfície total 6,92 km2

  Sòl industrial No disponible
  Sòl residencial No disponible
Distàncies 
  Aeroport 7 km
  Port 12 km

POBLACIÓ 2012 

Habitants 87.458
  Homes 43.108
  Dones 44.350

Densitat 12.638 hab/km2

Estructura 
0-14 anys 13.491
15-29 anys 13.698
30-44 anys 23.077
45-64 anys 21.108
més de 65 anys 16.084

INDICADORS SOCIALS 2012 

Nombre de vehicles 43.918
Nombre d'habitatges 33.843
Nombre de comerços 2.632
Nombre d'oficines 733
Nombre d’indústries 546
Nombre de mercats municipals 3

OCUPACIÓ 2012 

Població activa 44.896
Taxa d'atur 19%

 

 



 

ACTIVITAT ECONÒMICA 2012 

Industries 543
Comerços 1.818
  Majoristes 445
  Minoristes 1.349
Restauració 441
Establiments hotelers 8
Oficines entitats financeres 89
Construcció 872
  Nombre de llicències per obres majors 54
  Nombre de llicències per obres menors 373

TRANSPORTS PÚBLICS 2012 

Línies de tren 8
  Estacions 3
Línies de metro 1
  Estacions 3
Línies d’autobús 17
  Parades 61
Línies de tramvia 2
  Parades 5

ENSENYAMENT 2012 

Centres d'ensenyament primari 21
  Públics 16
  Privats 5
Centres d'ensenyament secundari 9
  Públics 5
  Privats 4
Places escolars 11.923
  Públiques 9.993
  Privades 1.930
Escoles bressol 12
  Públiques 8
  Privades 4
Places escoles bressol 745
  Públiques 625
  Privades 120
Centres d'Educació Especial 1
  Places 58

 

 

 

 



 

SANITAT 2012 

Centres d'atenció primària 4
Farmàcies 29
Residències gent gran 7
  Públiques 5
  Privades 2
  Centres de dia 4
  Casals de la Gent Gran 7

CULTURA I ESPORT 2012 

Nombre de biblioteques 3
Nombre d'instal·lacions esportives mpals. 16
  Pavellons 5
  Complexos esportius 3
  Camps de futbol 4
  Piscines 3
  Estadi atletisme i camp de rugby 1
  Pistes de petanca 10

 

 

 

1.2. Organització 

 

1.2.1. Organització política 

 

A) Organització necessària: 

 

A.1) De caràcter decisori: 

 

- El Ple, integrat 25 regidors. 

- L’Alcalde. 

- Els Tinents d’Alcalde (6) i els Regidors delegats  amb delegacions d’àrea (6) i 

amb delegacions específiques (3). 

- La Junta de Govern Local, integrada per l’Alcalde i 8 regidors. 

 

 

 



 

A.2) De caràcter deliberant: 

 

- Les Comissions Informatives, integrades per 5 membres: 

 D’Economia i Interior. 

 De Política Territorial i Seguretat. 

 De Polítiques de Benestar Social. 

 De Polítiques de Ciutadania. 

 D’Espai Públic i Medi Ambient. 

 De Presidència. 

 De Patrimoni Arquitectònic i Històric-Artístic 

- La Comissió Especial de Comptes. 

- Els Grups Polítics: 

 PSC-PM: 14 regidors 

 ICV-EUA-E: 4 regidors 

 PP: 5 regidors 

 CiU: 2 regidors 

 

B) Organització complementària: 

 

- La Junta de Portaveus. 

- Els Regidors de Districte. 

- Els òrgans de participació ciutadana 

- El Síndic Municipal de Greuges. 

 

 

1.2.2. Organització administrativa 

 

L’organigrama funcional de l’Ajuntament vigent durant l’exercici va ser aprovat pel  

Ple de data 22 de desembre de 2011.  

 

 

 







































































1.2.3. Personal 

 

El nombre mitjà d’empleats durant l’exercici ha estat: 

 

Tipus de personal Nombre 

Personal eventual 3

Personal funcionari 391

Personal laboral  309

TOTAL 703

 

 

1.3. Entitats dependents 

 

A) De caràcter administratiu: 

- Organismes Autònoms Locals: 

 INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ (Ràdio Cornellà) 

Finalitats: 

a) La lliure difusió de tot tipus de pensament, idea i/o opinió. 

b) El desenvolupament d’una concepció integral de la informació, mitjançant l’oferiment als 

ciutadans i ciutadanes d’una font d’informació i de coneixement sobre la realitat del seu 

Municipi. 

c) Posar a disposició de tots els grups socials, entitats i organitzacions de la ciutat un mitjà de 

lliure expressió. 

d) Fomentar la participació activa dels ciutadans i ciutadanes en la vida de la Ciutat. 

e) Col·laborar a la normalització de l’ús de la llengua catalana a Cornellà de Llobregat. 

f) Difondre i fomentar entre els ciutadans i ciutadanes el coneixement de la nostra realitat 

cultural. 

g) Qualsevol altra activitat relacionada amb la radiodifusió, que per les seves especials 

característiques li sigui expressament encomanada per l’Ajuntament, mitjançant el 

corresponent acord del Ple municipal. 

h) Promoure l’educació a través de la radiodifusió i potenciar als joves professionals de la 

Ciutat. 

i) Esdevenir un mitjà amb vocació de servei públic. 

j) Constituir-se com a instrument de comunicació i interrelació entre l’Ajuntament i la 

ciutadania 

 

 



 

B) De caràcter mercantil: 

 

- Societats mercantil de capital íntegrament municipal: 

 

 EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I 

ECONÒMICA DE CORNELLÀ SA (PROCORNELLÀ) 

 

Finalitats: 

 

1) Activitats de prestació de serveis públics: 

1. Realització d’estudis urbanístics. 

2. Activitat urbanitzadora. 

3. Gestió i explotació d’obres i serveis resultants de la urbanització. 

4. Gestió directa de serveis públics relacionats amb l’àmbit esportiu i sociocultural. 

5. Realització dels serveis especialitzats que l’Ajuntament de Cornellà li encarregui. 

6. Construcció i gestió d’aparcaments municipals. 

 

2) Activitats econòmiques: 

1. Compra venda de solars i terrenys i de tot tipus d’immobles. 

2. Promoció  i venda d’habitatges. 

3. Promoció i venda de locals comercials i aparcaments privats. 

4. Construcció de tot tipus d’edificis, així com la seva explotació. 

5. Realització del planejament necessari. 

6. Impulsar l’oferta de sòl industrial urbanitzat. 

7. Fomentar la imatge de Cornellà com a nucli industrial, empresarial, comercial i 

cultural, a través de l’organització d’actes i esdeveniments, fires i congressos. 

8. Prestar serveis d’assessorament empresarial i informació a tota classe d’empreses 

sobre temes fiscals, financers i laborals 

9. Realitzar estudis generals sobre tots els sectors d’actuació, així com facilitar els 

seus resultats i conclusions a les persones, físiques i jurídiques, interessades 

10. Recolzar la col·laboració entre la indústria, l’empresa, el comerç i la cultura i les 

institucions 

11. Potenciar la modernització de l’estructura productiva i formular propostes per a la 

creació de noves activitats industrials, empresarials, comercials i culturals, tant 

públiques com privades. 

 

 

 

 



 

 

3) Encomandes de gestió: Mitjà propi instrumental i servei tècnic de l’Ajuntament en matèria de: 

1. Execució de tasques de naturalesa tècnica i d’obres de tot tipus. 

2. Realització de tot tipus d’actuacions, obres i serveis en l’àmbit de la planificació 

del territori, gestió i desenvolupament urbanístic i promoció i comercialització 

immobiliària. 

3. Redacció i execució de plans de formació i ocupació; organització de tota mena 

d’esdeveniments, cursos, jornades, estudis empresarials, fires i congressos, així 

com l’organització de tota mena d’activitats lúdiques i culturals  

4. La prestació de serveis públics que no impliquin exercici d’autoritat relacionats 

amb l’objecte social. 

5. La realització de tasques o activitats complementàries o accessòries a les 

anteriorment esmentades. 

 

4) Adjudicació directa de contractes en matèria de concessions de béns de domini públic 

destinades a la construcció i implantació d’aparcaments i de contractes patrimonials relacionats 

amb béns integrats al Patrimoni Municipal del Sòl i l’Habitatge amb destí a la construcció 

d’habitatges destinats a polítiques socials. 

 

 

- Societats mercantils participades majoritàriament: 

 

 TECSALSA: 

Participació municipal (99,90%) 

Finalitats: 

1)La formació d’un centre especial d’ocupació; un centre ocupacional; un servei social 

d’integració laboral, així com la resta de serveis que facilitin la plena integració social i laboral de 

la població adulta amb disminució psíquica. 

2) La realització de les activitats següents: 

a) Elaboració de projectes d’obres i serveis 

b) Conservació i manteniment de béns immobles 

c) Neteja i higienització de béns immobles 

d) Manteniment d’equips i instal·lacions 

e) Demolició d’edificacions i execució d’obres 

f) Serveis de pintura, metal·lització, ornamentació, decoració, jardineria i plantació. 

 

 

 

 

 

 



 

 

C) De caràcter fundacional: 

 

 FUNDACIÓ PRIVADA PER A L’ATENCIÓ DE LES PERSONES 

DEPENDENTS: 

Participació municipal en el patrimoni fundacional: 90% 

Finalitats:  

a) La prestació, gestió i promoció de tota classe d’activitats i serveis, inclosos els de tipus 

gerencial, tècnic i administratiu, referents o relacionats amb: els serveis assistencials, 

sanitaris, socials i socio-sanitaris; els serveis educatius i d’ensenyament, siguin o no de 

caràcter obligatori; els serveis domiciliaris d’assistència, ajuda i suport. 

b) L’ anàlisi del fenomen de la vellesa des d’un punt de vista integral, tot oferint estratègies i 

propostes d’actuació a curt, mig i llarg termini. 

c) El desenvolupament d’àmbits d’investigació i d’actuació en relació amb l’atenció a les 

persones en situació de dependència. 

d) El establiment de relacions de col·laboració i intercanvi d’informació amb Organitzacions, 

Centres d’investigació, Instituts, etc. que treballin en els àmbits que constitueixen l’objecte 

d’aquesta Fundació. 

e) Proveir d’instruments i eines específiques d’anàlisi de la realitat social i promoure l’ocupació 

en el sector de la gent gran i dels altres col·lectius precisats d’assistència o atenció específica. 

f) Donar suport a iniciatives associatives i empresarials que treballin en els àmbits relacionats a 

les finalitats d’aquesta Fundació.  

g) La promoció i construcció d’habitatges, residències i edificacions destinades a col·lectius 

com les persones grans, els joves i les persones amb discapacitats, amb la finalitat de satisfer 

necessitats socials no ateses suficientment pel mercat. 

h) La gestió de tot tipus d’equipaments socio-sanitaris i residencials, en especial residències, 

centres de dia i equipaments socio-sanitaris. 

i) La prestació d’assessorament, realització d’estudis i elaboració de projectes relatius a 

edificacions destinades a les persones grans o pertanyents a altres col·lectius precisats 

d’atenció específica. 

j) La promoció, desenvolupament i gestió de programes d’assistència a les persones, com 

poden ser l’atenció domiciliària, els serveis de tele-assistència, etc., així com programes 

culturals, d’oci i socials. 

 

 

 

 

 

 



D) Ens sense personalitat pròpia (amb secció pròpia en els pressupostos dels 

ajuntaments integrants): 

 

 COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET 

Constituïda mitjançant conveni subscrit el 2 d’octubre de 2007 entre els 

municipis de Cornellà de Llobregat i del Prat de Llobregat, al 50%, a 

l’empara del que disposen els articles 123 a 132 del Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 

Finalitats:  

a) Gestionar de forma conjunta i coordinada, determinats serveis municipals a desenvolupar en 

l’àmbit territorial delimitat com a sector al Pla Parcial Plana del Galet i amb l’objecte de 

facilitar l’exercici associat de determinades competències municipals en l’esmentat àmbit 

territorial.  

 

 

 

1.4. Entitats públiques en les que participa l’Ajuntament 

 

A) Consorcis: 

 

 CONSORCI LOCALRET:  

Objectius: Impulsar la implantació de xarxes de telecomunicacions i el foment de la societat de la 

informació. 

 CONSORCI DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT: 

Objectius: Preservar l’espai agrari, promoure el desenvolupament econòmic del territori agrari i de 

les explotacions agrícoles en particular, conservar i difondre els valors ecològics i culturals del 

territori. 

 CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA: 

Objectius: Fomentar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua catalana. 

 CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL: 

Objectius: Promoure les activitats de les emissores de radio municipals, tot produint i fomentant les 

seves programacions, i, en general, promoure i col·laborar en totes les activitats conduents al 

desenvolupament del mon de la comunicació local. 

 

 



 

 CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ 

DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT: 

Objectius: Promoció i foment del comerç a la ciutat; projecció exterior del comerç local; coordinar 

i fer compatibles les accions de dinamització; desenvolupar el concepte de Cornellà Centre Comercial; 

efectuar les gestions que sigui necessàries per aconseguir les aportacions econòmiques per finançar 

activitats comercials de la ciutat. 

  CONSORCI TELEDIGITAL BAIX LLOBREGAT EST: constituït el 13   de 

setembre de 2006. Sense activitat. 

Objectius:  

 CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT: adhesió del 

26/5/2008. 

Objectius: Contribuir al creixement econòmic del territori mitjançant el desenvolupament del 

sector turístic.  

 CONSORCI URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ÀREA 

RESIDENCIAL ESTRATÈGICA RIBERA-SALINAS: constituït el 4 de 

maig de 2010 (DOGC 25/5/10), conjuntament amb l’Institut Català del Sòl i 

té naturalesa autonòmica. Sense activitat 

Objectius: Dur a terme el desenvolupament i l’execució urbanístics de l’àrea residencial estratègica 

Ribera-Salinas, d’acord amb la disposició addicional vint-i-unena del Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme. 

 

B) Mancomunitats: 

 

 MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA METROPOLITANA 

DE BARCELONA: 

Objectius: Desenvolupament de les actuacions de vertebració territorial necessàries per a 

l’articulació, la connectivitat, la mobilitat i la funcionalitat del territori; promoció de les activitats 

econòmiques de la zona, del turisme, i de totes les activitats relacionades amb el món de la 

comunicació local; assistència de caràcter tècnic, econòmic o jurídic als municipis mancomunats; 

gestió del sòl i de les dotacions, d’obres d’urbanització, d’habitatge assequible, d’usos industrials i 

terciaris, d’equipaments, i les obres locals que siguin encomanades pels municipis i incloses en els 

corresponents plans i programes d’actuació; preparació dels instruments d’informació de base i 

urbanística que puguin ser suport de l’actuació territorial; anàlisi, formulació de propostes i 

col·laboració en matèria de seguretat ciutadana, prevenció i protecció civil; realització de tasques 

tècniques o de contingut econòmic o jurídic. 



 

 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL FONTSANTA 

Objectius: La construcció i manteniment d’un sistema d’evacuació de les aigües pluvials i residuals 

que discorren pels torrents denominats de la Fontsanta i Pont Reixat; l’execució de les obres 

d’urbanització i enllaç del polígon de Sant Joan Despí (segons conveni subscrit el 10 de desembre de 

1982); l’execució de les obres de replet dels torrents Pont Reixat i Fontsanta; l’execució de les obres i 

l’establiment i manteniment dels serveis propis de llur competència que els municipis que la integren 

acordin encomanar-li.  

 

 

1.5. Fundacions en les que participa l’Ajuntament 

 

 FUNDACIÓ PRIVADA PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL 

CONEIXEMENT  

Objectius: La impulsió del projecte de creació d’un centre per fomentar la Societat de la 

Informació, que sigui a la vegada un taller experimental i un centre de formació que materialitzi els 

fenòmens de la nova comunicació, la nova interacció i la multidisciplinarietat i que activi les sinèrgies 

entre el món de l’art, la ciència i la tecnologia. 

 FUNDACIÓ UTOPIA D’ESTUDIS SOCIALS BAIX LLOBREGAT 

Objectius: Centre de documentació, Fòrums de debat i publicacions. 

 FUNDACIÓ PRIVADA DOMICILIA: 

Objectius: Promoure i gestionar accions a favor dels serveis de proximitat a les persones i d’altres 

activitats vinculades als nous jaciments d’ocupació amb la finalitat de millorar la qualitat de vida i 

l’ocupació; assumir el principi de corresponsabilitat i cooperació social, buscant la sostenibilitat de les 

seves activitats amb la participació d’institucions públiques i privades; promoure i estimular 

l’experimentació i la innovació dins l’àmbit dels nous jaciments d’ocupació amb la finalitat d’estendre 

aquestes iniciatives a diferents territoris. 

 FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT-ESCOLA DE FORMACIÓ 

OCUPACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA-INSTITUT 

GAUDÍ DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Objectius: 

 FUNDACIÓ PRIVADA PRESIDENT SAMARANCH: sense activitat. 

Objectius: la difusió i promoció sense ànim de lucre de l’esport del tennis a Catalunya i a la resta 

del món a través de la Federació Catalana de Tennis. 

 

 

 



 

1.6. Principals fonts de finançament 

 

RECURSOS (per ordre d’importància) % SOBRE EL TOTAL D’INGRESSOS 

Tributs propis 53% 

Transferències i subvencions 14% 

Fons complementari de finançament 20% 

Alienació d’inversions 0% 

Altres ingressos públics i privats 8% 

Impostos cedits 3% 

Operacions de crèdit a llarg termini 2% 

Ingressos de l’activitat urbanística 0% 

TOTAL 100% 

  

 
 


