
Ref.: 2020/2269/1 - Aprovació Pla Millora Urbana Plasmica PMU2

Diligència

Per fer constar que el present document correspon a la transcripció de l'acord aprovat per
Junta de Govern Local en sessió que va tenir lloc en data 21 de febrer de 2020.

«
« Vist l’expedient incoat per a l’aprovació del Pla de Millora Urbana Plàsmica

(PMU2), febrer 2020, de Cornellà de Llobregat, redactat per l’arquitecte Sr. Ricard
Casademont.

Vist l’informe favorable a l’aprovació inicial Pla de Millora Urbana Plàsmica
(PMU2), febrer 2020, emès pel Cap de l’Àrea de Gestió de Política Territorial, de data 11 de
febrer de 2020, en sentit favorable, obrant a l’expedient. 

Atès que el Planejament vigent en l’àmbit és el Pla General Metropolità aprovat
definitivament el 14/07/1976 i publicat el 19/07/1976, la Modificació del Pla general
metropolità a diversos àmbits aprovat definitivament el 12/01/2015 i publicat el 10/03/2015, el
Programa d’Actuació Urbanística Municipal de Cornellà de Llobregat aprovat a 27/01/ 2015 i
publicat el 25/02/2015, i també el Pla Especial d’Infraestructures per a l’obertura carrer de la
Plàsmica, aprovat inicialment per la JGL a data 12/4/2016.

Atès l’interès públic de la proposta, que és completar el teixit de la ciutat en un
àmbit central del municipi apte pel desenvolupament, urbanitzant la gran reserva d’espais
lliures i equipaments previstos, i reservant els aprofitaments que puguin fer front als nous
sistemes públics.

Atès que la iniciativa i formulació del document a aprovar és pública, mitjançant
les tasques de planejament de l’empresa municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica
de Cornellà de Llobregat (Procornellà), que es constitueix com a administració actuant del
sector delimitat.

Atès el que estableix l’ article 76 en relació a la formulació de figures de
planejament urbanístic, l’article 81 en relació a l’aprovació definitiva per part de l’
Ajuntament, l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya; l’article 110 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme; i l’article 32 de la Llei 31/2010, de 3
d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en relació a l’article 4 del Decret 424/2011, de



27 de desembre, pel qual es crea la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità
de Barcelona, competent per a la seva aprovació.

Atès que el municipi disposa de Programa d’Actuació Urbanística Municipal,
aprovat definitivament en data 27 de gener de 2015 i publicat al DOGC a efectes d’executivitat
en data 25/03/2015, la tramitació del present instrument, regulada pels articles 81.b) i 87 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 



d’agost , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, correspon a l’Ajuntament, tant
pel que fa a l’aprovació inicial com a la definitiva, amb informe preceptiu de la Comissió
d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona.

Vist informe de la cap Jurídic i Administratiu de Política territorial i sostenibilitat
de data 14 de febrer de 2020, obrant a l’expedient.

Vist l’informe de la Secretària General número 70/2020 signat en data 18 de
febrer de 2020, en virtut el qual s’informa favorablement la proposta del Tinent d’Alcalde de
Política Territorial i Espai Públic pel que fa al seu contingut i a la idoneïtat de la figura de
planejament tramitada, sempre i quan, en caràcter previ a la seva aprovació es tinguin en
compte les observacions que preveu.

Vist que en data 19 de febrer de 2020 l’entitat municipal promotora ha registrat
telemàticament el nou document amb ID 1251127 i RGE número 6997/2020; document que
consisteix en una memòria la qual incorpora les modificacions prescrites a l’informe de la
Secretària General número 70/2020.

Vist l’informe tècnic de data 20 de febrer de 2020, segons el qual es fa constar la
coincidència entre el document amb ID 1251127 i el document entrat en paper: Pla de Millora
Urbana Plàsmica PMU2, febrer 2020, amb RGE 3471 de 29 de gener de 2020, tot afegint les
dues consideracions relatives a l’informe de la Secretària General de data 18 de febrer de
2020.

Vist l’ article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, i l’ article 53.1.s) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, relatius a la competència per
l’aprovació inicial dels instruments de planejament derivat.

Atès que l’adopció de l’acord és competència de la Junta de Govern Local
d’aquest Ajuntament, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest
Ajuntament, mitjançant Decret 2497, de 20 de juny, publicat al BOPB de 2 de juliol de 2019, es
proposa l’adopció dels següents:

ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana Plàsmica (PMU2), febrer
2020 de Cornellà de Llobregat, amb ID 1251127, signat per l’arquitecte Ricard Casademont i
Altimira, Gerent de Planificació i Gestió Urbanística de Procornellà, S.A.

Segon.- Sotmetre el present acord a informació pública mitjançant la inserció
d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de premsa periòdica de més
divulgació de la província, en la web municipal i en el



tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per un termini d’un mes, així com concedir audiència a les
persones interessades amb citació personal. La documentació integrant de l’expedient
administratiu es podrà consultar de dilluns a divendres laborables, en horari de 9’30 a 13’30
hores, a les dependències d’Urbanisme de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, al carrer
Racó d’Enric Mora i Gosch, s/n (Edifici de la Rectoria). 08940. Cornellà de Llobregat.

Tercer.- Traslladar aquesta resolució i la documentació del Pla de Millora a la
comissió d’urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona per tal que emeti l’informe
preceptiu als efectes de l’article 87 del TRLUC.

Quart.- Notificar el present acord als interessats a l’expedient, pel seu
coneixement i efectes.»
 »

En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.
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