
                               

 
 
 

 
 

MEMÒRIA DE L’EXERCICI 2019 
 
 
 

1.- Constitució 
 
La Comunitat de Municipis de la Plana del Galet, es va constituir el dia 2 d’octubre de 
2007, mitjançant la subscripció del Conveni de constitució entre els ajuntaments de 
Cornellà de Llobregat i del Prat de Llobregat. Acte seguit es va celebrar la sessió 
extraordinària de constitució del Consell Municipal de la Comunitat. 
 
 
2.- Objecte 
 
L’objecte de la Comunitat és 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. 
 
 
3.- Activitats 
 
A l’exercici 2019, la Comunitat disposa de secció pressupostària pròpia en el 
pressupost de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 
La seva activitat durant l’exercici ha consistit en el control del desenvolupament de la 
gestió i l’execució urbanística en el sector, l’autorització per a la realització de diversos 
espectacles o activitats recreatives a l’estadi del RCD Espanyol, la revisió de la taxa 
d’ocupació temporal del domini públic per a la senyalització dels aparcaments 
d’entrada al centre comercial SPLAU a Unibail Rodamco Inversiones SLU, la revisió de 
la taxa d’ocupació temporal del domini públic dels patis de ventilació de l’aparcament 
soterrani del centre comercial SPLAU a Unibail Rodamco Inversiones SLU, i; en 
l’aprovació del compte de gestió de l’exercici 2018; en la proposta de modificació de 
crèdits núms.1/19,i ; en l’aprovació i elevació als ajuntaments respectius de la secció 
pressupostària de la Comunitat per a 2020.  
 
 



                               

 
 
 

 
 

 
4.- Resultat de l’exercici 
 
Tal com es reflecteix al compte de gestió elaborat per l’Interventor de la Comunitat, 
durant l’exercici s’han produït ingressos i despeses a la secció pressupostària pròpia, 
per uns imports respectius de 86.553,92€ i 35.024,32€. A més a més, els ingressos i les 
despeses als que es refereixen les clàusules 6a i 7a del Conveni de constitució, han 
estat de 16.515,30€ i 0,00€, respectivament. Els ingressos acreditats han estat els 
corresponents a les taxes per llicència urbanística i per impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, tramitades pels respectius ajuntaments. 
 
El resultat de l’exercici, constituït per l’agregació de l’obtingut a la secció 
pressupostària pròpia i dels ingressos recaptats pels respectius ajuntaments és de 
68.044,90€, que, de conformitat amb el que preveu la clàusula 7a del Conveni de 
constitució, s’hauria de  distribuir entre els ajuntaments en proporció d’un 50% a cada 
un.  
 
Cornellà de Llobregat, a la data de la signatura electrònica 
 
 
Antonio Balmón Arévalo 
President 
 
 
 

DILIGÈNCIA: 
Aprovat per la Comunitat de la Plana del Galet, en sessió de data 18-06-2020 
 
La Secretaria de la Comunitat 
Carmen Alonso Higuera 
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