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ACTA PLE NÚM. 6/12 
 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 26 D’ABRIL 
DE 2012 
 
 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 26 D’ABRIL DE 2012 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 
vint-i-sis d’abril de dos mil dotze, es reuneixen a la sala de sessions 
d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els 
termes legalment establerts, els membres integrants de l’Ajuntament 
Ple que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera 
convocatòria, sota la Presidència del senyor Alcalde, i assistits per mi, 
la Secretària General. 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde 
 
Sr.  Antonio Balmón Arévalo  
 
 
Primer Tinent d’Alcalde 
 
Sr.  Antonio Martínez Flor 
 
Tinents/es d’Alcalde 
 
Sra. Emilia Briones Matamales 
Sr.    Sergio Fernández Mesa 
Sra.  Rocio García Pérez 
Sr.  Manuel Ceballos Morillo 
Sra.  Montserrat Pérez Lancho 
 
Regidors/es 
 
Sr.  Victor Manuel Alcañiz Losa 
Sra. Mònica Badia i Cortada   
Sra. Anna Caminals Lecha 
Sr.  Manuel Jesús Casado Ruiz 
Sra. Elisa Corral Lozano 
Sra. Ana Pilar Fernández Masía 
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Sr.  Arnau Funes Romero 
Sr.  Jordi García Guitart 
Sr.  Luis García Ruiz 
Sr.  Sergio Gómez Márquez 
Sra. Nelia Martínez Gallardo 
Sra. Aurora Mendo Sánchez 
Sra. Elisabeth Morales Sánchez 
Sr.  Maximiliano Palacios Palacios 
Sr.  José Manuel Parrado Cascajosa  
Sra. Maria Isabel Pérez Espinosa 
Sra. Joana Piñero Romera 
Sr.  Jordi Rosell i Segura    
 
Secretària General 
 

Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor 
 
Sr.  Joan R. Sagalés Guillamón 
 
 
 
Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió, i es passa a 
despatxar els assumptes que figuren a l’ordre del dia i que són els 
següents: 
 
 
 

I 
 

PART RESOLUTIVA 
 
 
PROPOSTA DE SECRETARIA 
 
 
1.- Aprovació de l’acta núm. 5/12, corresponent a la sessió 
ordinària del dia 28 de març d’enguany. 

Aprovació acta 5/12 

L’esborrany de l’acta ha estat lliurat a tots els regidors i regidores junt 
amb la convocatòria d’aquesta sessió. 
 
 
VOTACIÓ         UNANIMITAT  
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PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I 
INTERIOR 
 
 
2.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 13/2012 
per suplement de crèdit amb càrrec a Romanent de Tresoreria i 
Crèdit Extraordinari amb càrrec a anul·lació de despeses. 

Aprovar expedient modifi- 
cació crèdit 13/2012. 

DICTAMEN 
 
 

“Vista la sol·licitud de modificació de crèdits per suplement de crèdit 
amb càrrec a romanent de tresoreria del Departament de Polítiques 
d’Espai Públic, motivada per atendre les despeses derivades del 
manteniment de la bassa de regulació de la Plana del Galet, per un 
import de 56.600 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits per suplement de crèdit 
amb càrrec a romanent de tresoreria del Departament de Patrimoni, 
motivada per la prorroga del contracte d’arrendament del local del 
C/Gironès, 5-7-9, per import de1.000 euros. 
 
Vista la necessitat d’ampliar l’aportació anual al Consorci de Promoció 
i Dinamització del Comerç, per import de 60.000 euros. 
 
Vistes les peticions de modificació de crèdit del Departament de Salut 
Pública i Acció Social, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit 
amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses, romanent de tresoreria 
i nous ingressos, amb motiu de la realització d’un contracte menor per 
la realització del servei de Promoció de la Salut a l’àmbit comunitari, 
per fer front al conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya relatiu a la cessió d’habitatges per a impulsar les polítiques 
socials municipals, i per atendre les subvencions directes que s’han 
d’atorgar a diverses entitats del municipi en matèria d’acció social i 
salut pública, per un import total de 91.854,34 euros. 
 
Vist l’escrit del Departament de Polítiques d’Ocupació, sol·licitant 
modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a baixes per 
anul·lació de despeses, per tal de fer front a les despeses derivades del 
manteniment de la fotocopiadora del programa d’Inserció Laboral Sant 
Ildefons, per import de 400 euros. 
 
Vistes les sol·licituds de modificació de crèdits del Departament de la 
Guardia Urbana, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb 
càrrec a romanent de tresoreria i baixes per anul·lació de despeses, 
per la prorroga dels contractes de Seguretat i Combustible del 
Departament, i la creació d’una nova partida per l’adquisició de tablets 
per proporcionar assistència documental dins les tasques de la Unitat 
de Seguretat Ciutadana, per un import total de 42.945,83 euros. 
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Atès el que disposa l’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals,  i els articles 35, 36 i 37 del RD 500/1990, de 20 
d’abril. 
 
Atès el que estableix l’article 14 de les Bases d’Execució del Pressupost 
per a l’any 2012. 
 
Atès l’informe favorable de la Intervenció Municipal. 
 
El Ponent de l’Àrea d’Economia i Interior, de conformitat amb el que 
estableix l’article 16.1.a) de les Bases d’Execució del Pressupost per a 
l’any 2012, i vist el dictamen favorable de l’esmentada Comissió, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 
13/2012 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a 
baixes per anul·lació de despeses, romanent de tresoreria i nous 
ingressos que es proposa, segons el següent detall i resum per 
capítols: 
 

MODIFICACIONS PER SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA 

ESTAT DE DESPESES 

    
  

Consignació 

  

Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final 

0112.161A0.2279900 C.P.S./CLAVEGUERAM 515.365,00 56.600,00 0,00 571.965,00 

0554.130A0.2210301 COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA 36.162,00 4.500,00 0,00 40.662,00 

0554.132B0.2270100 C.P.S./SEGURETAT 264.600,00 34.000,00 0,00 298.600,00 

0776.945B0.4670000 CONSORCI PROM. I DINAMITZACIO COMERÇ 308.600,00 60.000,00 0,00 368.600,00 

0781.230A1.2020000 ARREND. EDIF.SERV.SOCIALS/PATRIMONI 12.650,00 1.000,00 0,00 13.650,00 

 

TOTAL DESPESES   156.100,00 0,00 

 
      ESTAT D'INGRESSOS 

    
  

Previsió 

  

Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final 

0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESP.GENERALS 7.065.739,54 156.100,00 0,00 7.221.839,54 

 

TOTAL INGRESSOS   156.100,00 0,00 

 

      
      MODIFICACIÓ PER CRÈDIT EXTRAORDINARI 

AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA I NOUS INGRESSOS 

ESTAT DE DESPESES 

    
  

Consignació 

  

Consignació 

Partida Descripció Actual Altes Baixes Final 

0332.230A1.2020000 
ARRENDAMENTS A.SOCIAL/AGENCIA 
HABITATGE CATALUNYA 0,00 91.854,34 0,00 91.854,34 

 

TOTAL DESPESES   91.854,34 0,00 
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ESTAT D'INGRESSOS 

    
  

Previsió 

  

Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final 

0770.54101 
RENDES IMMOBLES/AG.HABITATGE 
CAT./PROCORNELLA 0,00 86.731,61 0,00 86.731,61 

0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESP.GENERALS 7.221.839,54 5.122,73 0,00 7.226.962,27 

 

TOTAL INGRESSOS   91.854,34 0,00 

  
  

MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT 

AMB CÀRREC A BAIXES PER ANUL.LACIÓ DE DESPESES 

ESTAT DE DESPESES 

    

  

Consignació 

  

Consignació 

Partida Descripció Actual Altes Baixes Final 

0331.313B0.2270600 TREBALLS TÈCNICS/SALUT PÚBLICA 10.937,00 1.200,00 0,00 12.137,00 

0331.313B0.4800000 CONVENIS SALUT PÚBLICA 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 

0331.313B0.4800002 SUBV. ASSOCIACIÓ APRODICO 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 

0331.313D0.2270600 TREBALLS TÈCNICS/VIG.ALIMENTÀRIA 5.613,00 0,00 1.200,00 4.413,00 

0332.231P5.2270600 TREBALLS TÈCNICS/ADULTS 12.210,00 0,00 8.503,00 3.707,00 

0332.231P5.4800003 SUBVENCIONS ENTITATS 10.727,00 0,00 10.727,00 0,00 

0332.231P5.4800004 CONVENI INSERCIÓ ENTITAT RECOLLIM 6.770,00 0,00 6.770,00 0,00 

0332.231P5.4800005 SUBV.COORD.CONTRA MARGINACIO/A.S. 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 

0332.231P5.4800007 SUBV. ASSOC. FAMILIARS ALZHEIMER 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 

0332.231P5.4800008 SUBV. FUNDACIÓ PRIVADA FUNAMMENT 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 

0332.231P5.4800009 SUBV. FUNDACIÓ EL LLINDAR 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 

0333.241K0.2130000 
MANT. FOTOCOPIADORA/INSERCIO 
LABORAL ST.ILDEFONS 0,00 400,00 0,00 400,00 

0333.241M1.2269900 DESPESES DIVERSES 4.500,00 0,00 400,00 4.100,00 

0554.132B0.6230003 MATERIAL SEGURETAT/G.URBANA 40.000,00 0,00 4.445,83 35.554,17 

0554.130A0.6260001 ADQ.TERMINAL TABLET PC/G.URBANA 0,00 4.445,83 0,00 4.445,83 

 

TOTAL DESPESES   35.545,83 35.545,83 

  
 

RESUM PER CAPÍTOLS 
 
 
ESTAT DE DESPESES 
  Altes     Baixes 
 
Cap. II.- Despeses corrents béns i serveis 189.554,34 10.103,00 
Cap. IV.- Transferències corrents 89.500,00 20.997,00 
Cap. VI.- Inversions reals                           4.445,83   4.445,83 
 
 TOTAL 283.500,17 35.545,83 
 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
  Altes     Baixes 
 
Cap. V.- Ingressos patrimonials 86.731,61 0,00 
Cap. VIII.- Actius Financers                    161.222,73          0,00 
    
 TOTAL 247.954,34 0,00 



 6

 
Segon.- Exposar al públic el pressent acord en els termes establerts 
en l’article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Tercer.- El present acord s’entendrà definitiu si en el termini 
d’exposició pública no hi ha reclamació contra el mateix.” 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
És un expedient de modificació de crèdits, amb un suplement de crèdit 
amb càrrec a Romanent de Tresoreria per 156.100,- euros que ja vam 
explicar a la Comissió Informativa les partides a les que corresponia. 
També hi ha una modificació amb càrrec a Romanent de Tresoreria i 
nous ingressos per 91.854,34 euros -que també vam explicar- i són els 
arrendaments que es paguen a l’empresa Procornellà per part dels pisos 
d’Adigsa. Procornellà el que fa és que ens ha de pagar a nosaltres com 
a Ajuntament, perquè som els que tenim el conveni. Per això la quantitat 
és de 86.731,61 euros en lloc de 91.854,34 euros, perquè la diferència 
són els impagats que hem de fer des de l’Ajuntament, òbviament s’ha 
de pagar tot, el que paguen els usuraris que estan vivint en aquells 
pisos i els que no poden pagar per alguna circumstància. 
 
Hi ha una altra modificació de crèdit extraordinari i suplement de crèdit 
amb càrrec a altes i baixes, transferències entre partides per import de  
35.545,83 euros.      
 
 
VOTACIÓ 
 

Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
 

Vots en contra: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
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Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa,  
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
   
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTICA 
TERRITORIAL I SEGURETAT  
 
 
3.- Executar la sentència dictada el 6 de febrer de 2012, per la 
secció Sisena de la sala contenciosa administrativa del Tribunal 
Suprem, en el recurs de cassació núm. 5745/2008 i, en 
conseqüència, abonar en concepte de justipreu a la senyora Maria 
Angeles Bartoll Gázquez, com a propietària expropiada de la finca 
de l’Avinguda de les Flors, número 20, d’aquesta ciutat, l’import 
de 421.974,92 euros. 

Executar la sentència  
recurs cassació 5745/2008  
finca Av. Flors, 20. 

DICTAMEN 
 
“Vist l’expedient d’expropiació iniciat a l’empara de l’article 103 del 
Text Refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística 
(Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol) pel senyor Fernando Gaya 
Bartoll, en representació de la senyora Àngels Bartoll Gázquez, en 
relació a la finca de l’avinguda de les Flors núm. 20 d’aquesta ciutat, 
el qual es va tramitar davant el Jurat d’Expropiació de Catalunya amb 
el número 0254-02, el qual va determinar, mitjançant resolució de 26 
de d’abril de 2004, un preu just de 342.988,22€. 
 
Vist que en data 20 d’octubre de 2004, la Junta de Govern Local va 
acordar el pagament a la sol·licitant del referit import, el qual es va 
materialitzar mitjançant l’acta d’expropiació, pagament i ocupació de 
20 de setembre de 2005 per la qual es va lliurar al senyor Fernando 
Gaya Bartoll, en representació de la senyora Àngels Bartoll Gàzquez, 
l’ordre de cancel·lació del dipòsit per import de 342.988,22€. 
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Vist que la sentència dictada el 6 de febrer de 2012 per la secció 
sisena de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem, en 
el recurs de cassació núm. 5745/2008 interposat per la Generalitat de 
Catalunya contra la sentència de 9 de juliol de 2008 de la secció 
segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el recurs 296/2004, que va interposar la 
senyora Bartoll contra aquell acord del Jurat d’Expropiació, ha cassat 
i anul·lat l’esmentada sentència, alhora que declara nul l’acord del 
Jurat d’Expropiació de Catalunya de data 26 d’abril de 2004 i 
determina la valoració dels terrenys situats a l’avinguda de les Flors 
número 20 de Cornellà de Llobregat, en concepte de justipreu, en la 
xifra de 764.963,14 euros. 
 
Atès que d’acord a l’article 104 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa, una vegada ferma la sentència ha de ser 
degudament executada, resultarà adient, en compliment de la 
mateixa, abonar a l’expropiada l’import determinat en seu 
jurisdiccional de 764.963,14 euros, del que caldrà deduir la quantitat 
rebuda per la interessada en el seu moment (342.988,22€), resultant a 
favor de la mateixa una indemnització econòmica a percebre de 
421.974,92 euros. 
 
Vist l’informe de l’Assessora Jurídica i de la Directora d’Acció 
Territorial i Habitatge de data 13 d’abril de 2012, obrant a l’expedient. 
 
Per l’exposat el President de la Comissió Informativa de Política  
Territorial i Seguretat, proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Executar la sentència dictada el 6 de febrer de 2012 per la 
secció sisena de la sala contenciosa administrativa del Tribunal 
Suprem, en el recurs de cassació núm. 5745/2008 interposat per la 
Generalitat de Catalunya contra la sentència de 9 de juliol de 2008 de 
la secció segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, recurs 296/2004 i en 
conseqüència, abonar, en concepte de justipreu, a la senyora Maria 
Angeles Bartoll Gázquez, com a propietària expropiada de la finca de 
l’Avinguda de les Flors, número 20 d’aquesta ciutat, l’import de 
421.974,92 que resulta de deduir de la valoració determinada en seu 
jurisdiccional, 764.963,14 euros, la quantitat de 342.988,22 euros 
prèviament abonada. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessada, senyora Àngels Bartoll 
Gàzquez, a l’assessoria jurídica d’aquest Ajuntament a efectes de llur 
trasllat i notificació al Tribunal competent, i a la senyora Laura Pérez 
Galvez que va assumir la direcció lletrada municipal.”  
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Política Territorial i Seguretat  
 
L’acord per executar la sentència d’una expropiació que va tenir lloc fa 
un temps.  
 
 
 
VOTACIÓ 
 

Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
 

Abstenció: 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 

Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa,  
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
   
 
 
 
4.- Aprovar inicialment l’expedient de Modificació i transcripció a 
escala 1.1000 del Pla General Metropolità de 1976, als barris 
Almeda, Famades, Solanes i Est. 

Aprovar inicialment Modi- 
ficació PGM-76, Almeda,  
Famades, Solanes i Est. 
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DICTAMEN 
 
“Vist l’expedient de Modificació i transcripció a escala 1.1000 del PGM-
76 als barris Almeda, Famades, Solanes i Est, al municipi de Cornellà 
de Llobregat, d’iniciativa pública i redactat per l’arquitecte Ricard 
Casademont i Altimira. 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 30 de juny de 
2010,  mitjançant el qual s’acordà sotmetre a informació pública el 
projecte de Modificació abans esmentat, que va ser publicat 
mitjançant inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província en 
data 16 de juliol de 2010, en el diari “El Periódico de Catalunya” del 8 
de juliol de 2010, el diari La Vanguardia del 9 de juliol de 2010, al 
Tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament entre el 8 de juliol de 2010 i el 
9 d’agost de 2010 ampliat en un altre període (del 10 de setembre de 
2010 a l’11 d’octubre de 2010) per coincidència del primer amb el mes 
d’agost, i a la web municipal entre el 7 de juliol de 2010 i el 7 de 
setembre de 2010; així com la notificació efectuada als Ajuntaments 
del Prat de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, 
Sant Joan Despí i Esplugues de Llobregat i als interessats a 
l’expedient, personalment o per edictes. 
 
Vist que durant el termini d’exposició pública que va transcórrer entre 
el 7 de juliol de 2010 i l’11 d’octubre de 2010, s’han presentat les 
següents al·legacions o suggeriments segons resulta de l’informe emès 
per la Cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà: 
 
AL·LEGACIÓ 1: En data 28 de juliol de 2010, RGE 25672, escrit del 
senyor Juan Simón Perez, com a veí de L’Hospitalet, amb residència en 
el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 2: En data 28 de juliol de 2010, RGE 25675, escrit de la 
senyora Purificación Tejada Pizarro, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 3: En data 28 de juliol de 2010, RGE 25677, escrit del 
senyor José Jiménez, com a veí de L’Hospitalet, amb residència en el 
barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 4: En data 28 de juliol de 2010, RGE 25678, escrit del 
senyor Josep Guart Pons, com a veí de L’Hospitalet, amb residència en 
el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 5: En data 28 de juliol de 2010, RGE 25682, escrit del 
senyor José Antonio López Cabo, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
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AL·LEGACIÓ 6: En data 28 de juliol de 2010, RGE 25683, escrit de la 
senyora Nieves Sabadell Guarro, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 7: En data 28 de juliol de 2010, RGE 25685, escrit de la 
senyora Mª Eva Castro Parrilla, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 8: En data 28 de juliol de 2010, RGE 25687, escrit de la 
senyora Pilar Corral Parrilla, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 9: En data 28 de juliol de 2010, RGE 25689, escrit de la 
senyora Ana Vanessa Guart Barrull, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 10: En data 28 de juliol de 2010, RGE 25690, escrit de la 
senyora Natividad Barrull Barrull, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 11: En data 28 de juliol de 2010, RGE 25691, escrit del 
senyor Antonio Vilchez  com a veí de L’Hospitalet, amb residència en el 
barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 12: En data 28 de juliol de 2010, RGE 25692, escrit del 
senyor Juan Solsona Agud, com a veí de L’Hospitalet, amb residència 
en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 13: En data 28 de juliol de 2010, RGE 25694, escrit del 
senyor Anastasio Corredor Tarancón, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 14: En data 28 de juliol de 2010, RGE 25695, escrit del 
senyor Sebastián Gamero Aguilar, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 15: En data 28 de juliol de 2010, RGE 25697, escrit de la 
senyora Esther Comino Rodríguez, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 16: En data 28 de juliol de 2010, RGE 25700, escrit del 
senyor Manuel Ruiz Hernández, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 17: En data 28 de juliol de 2010, RGE 25701, escrit del 
senyor Jaime Hernández Redon, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
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AL·LEGACIÓ 18: En data 28 de juliol de 2010, RGE 256703, escrit del 
senyor José Antonio Ruiz, com a veí de L’Hospitalet, amb residència en 
el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 19: En data 28 de juliol de 2010, RGE 25704, escrit de la 
senyora Núria Huete Lasfuentes, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 20: En data 28 de juliol de 2010, RGE 25708, escrit del 
senyor Gabriel Sabrulell Guiral, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 21: En data 28 de juliol de 2010, RGE 25709, escrit del 
senyor Ferran Solé Villegas, com a veí de L’Hospitalet, amb residència 
en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 22: En data 28 de juliol de 2010, RGE 25711, escrit de la 
senyora Cristina Simon Huete, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 23: En data 28 de juliol de 2010, RGE 25712, escrit de la 
senyora Mª Carmen Redon Fabrego, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 24: En data 29 de juliol de 2010, RGE 25845, escrit de 
l’Ajuntament de l’Hospitalet.  
 
AL·LEGACIÓ 25: En data 29 de juliol de 2010, RGE 25886, escrit del 
senyor Higinio Yañez Gómez, com a veí de L’Hospitalet, amb residència 
en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 26: En data 29 de juliol de 2010, RGE 25888, escrit de la 
senyora Teresa Bermudez López, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 27: En data 29 de juliol de 2010, RGE 25890, escrit de la 
senyora Mercè Homs Leyes, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 28: En data 29 de juliol de 2010, RGE 25892, escrit de la 
senyora Lidia Luisa Samper, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 29: En data 29 de juliol de 2010, RGE 25894, escrit de la 
senyora Carmen Manzanares Utarro, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
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AL·LEGACIÓ 30: En data 29 de juliol de 2010, RGE 25895, escrit de la 
senyora Carmen Farrés Roda, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 31: En data 29 de juliol de 2010, RGE 25896, escrit de la 
senyora Juana Martín, com a veïna de L’Hospitalet, amb residència en 
el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 32: En data 29 de juliol de 2010, RGE 25897, escrit del 
senyor Alberto Fernández Valera, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 33: En data 29 de juliol de 2010, RGE 25898, escrit del 
senyor Manuel Ruiz Caballero, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 34: En data 29 de juliol de 2010, RGE 25900, escrit del 
senyor Florencio Herrera Morales, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 35: En data 29 de juliol de 2010, RGE 25901, escrit del 
senyor Diego Martínez Martínez, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 36: En data 29 de juliol de 2010, RGE 25902, escrit del 
senyor Jorge Enriquez, com a veí de L’Hospitalet, amb residència en el 
barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 37: En data 29 de juliol de 2010, RGE 25903, escrit del 
senyor Alejandro Lara Sanabria, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 38: En data 29 de juliol de 2010, RGE 25904, escrit de la 
senyora Mª Carmen Rodríguez Moreno, com a veïna de L’Hospitalet, 
amb residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de 
Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 39: En data 29 de juliol de 2010, RGE 25905, escrit del 
senyor Jesús López, com a veí de L’Hospitalet, amb residència en el 
barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 40: En data 29 de juliol de 2010, RGE 25906, escrit del 
senyor Pablo Gallardo Andujar, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 41: En data 29 de juliol de 2010, RGE 25907, escrit del 
senyor Juan Palacios Osorio, com a veí de L’Hospitalet, amb residència 
en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
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AL·LEGACIÓ 42: En data 29 de juliol de 2010, RGE 25908, escrit del 
senyor Luis López Quiñones, com a veí de L’Hospitalet, amb residència 
en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 43: En data 30 de juliol de 2010, RGE 26001, escrit de la 
senyora Miren Etxezarreta Aranburu, com Assessors Tècnic de 
l’empresa Terres i Projectes S.L., demanant informació sobre una finca 
a l’àmbit de la modificació.  
 
AL·LEGACIÓ 44: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26137, escrit del 
senyor Serafín Fernández Robles, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 45: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26138, escrit de la 
senyora Mercedes Pastor Pastor, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 46: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26139, escrit de la 
senyora Mª Luisa de Celis Rodriguez, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 47: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26140, escrit de la 
senyora Mª Dolores Marín Torres, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 48: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26141, escrit del 
senyor Mariano Fernández Avila, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 49: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26142, escrit de la 
senyora Patricia Anhi, com a veïna de L’Hospitalet, amb residència en 
el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 50: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26143, escrit del 
senyor Antonio Parrilla Castro, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 51: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26144, escrit de la 
senyora Pilar Palacios Pereda, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 52: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26145, escrit de la 
senyora Mª José Bejarano Sarria, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 53: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26149, escrit del 
senyor Ali Mohamed Meriem, com a veí de L’Hospitalet, amb residència 
en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
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AL·LEGACIÓ 54: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26152, escrit de la 
senyora Juana Panes Navarro, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 55: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26153, escrit del 
senyor Rafael Guindo García, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 56: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26154, escrit del 
senyor Santiago Palacios Salas, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 57: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26155, escrit de la 
senyora Ana Maria Salas Torres, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 58: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26156, escrit del 
senyor Alejandro Quiles García, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 59: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26157, escrit del 
senyor Francisco Prieto Junyent, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 60: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26158, escrit del 
senyor Santiago Sánchez Ruiz, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 61: En data 2 d’agost de 2010 RGE 26159, escrit del 
senyor Ramón Llorente Cubells, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 62: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26160, escrit del 
senyor Sergi Lara Masip, com a veí de L’Hospitalet, amb residència en 
el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 63: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26161, escrit del 
senyor Jose Lara Palomero, com a veí de L’Hospitalet, amb residència 
en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 64: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26162, escrit del 
senyor Filo Fernández López, com a veí de L’Hospitalet, amb residència 
en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 65: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26163, escrit de la 
senyora Carmen Masip Pérez, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
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AL·LEGACIÓ 66: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26164, escrit de la 
senyora Josefa Ruiz Gómez, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 67: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26165, escrit de la 
senyora Ana Moreno García, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 68: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26166, escrit de la 
senyora Mª Luisa Fernández Vuelta, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 69: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26167, escrit de la 
senyora Juani Aragones Carrillo, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 70: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26168, escrit del 
senyor Francisco Javier Esteve Torrent, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 71: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26169, escrit de la 
senyora Montse García, com a veïna de L’Hospitalet, amb residència 
en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 72: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26170, escrit del 
senyor Antonio Caravaca Caravaca, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 73: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26171, escrit de la 
senyora Ana Santos Rodríguez, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 74: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26172, escrit del 
senyor Juan Gomar Bravo, com a veí de L’Hospitalet, amb residència 
en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 75: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26173, escrit del 
senyor Nicolás García Carranza, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 76: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26174, escrit de la 
senyora Azucena Rejas García, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 77: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26175, escrit de la 
senyora Agustina García, com a veïna de L’Hospitalet, amb residència 
en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
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AL·LEGACIÓ 78: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26176, escrit del 
senyor Juan Aguedo Reina, com a veí de L’Hospitalet, amb residència 
en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 79: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26177, escrit de la 
senyora Puri Martín Mediavilla, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 80: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26178, escrit de la 
senyora Silvia Martínez, com a veïna de L’Hospitalet, amb residència 
en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 81: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26179, escrit de la 
senyora Marta Gómez López, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 82: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26180, escrit del 
senyor Juan Carlos Yarz Pérez, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 83: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26181, escrit de la 
senyora Antonia Panes Navarro, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 84: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26182, escrit del 
senyor Adolfo Arenal Moran, com a veí de L’Hospitalet, amb residència 
en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 85: En data 2 d’agost de 2010, RGE 26183, escrit del 
senyor Antonio González Rodríguez, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 86: En data 12 d’agost de 2010, RGE 26952, escrit de la 
senyora Mª Dolores de la Cruz, veïna de Cornellà de Llobregat, que 
demana aclariments per tal de decidir la presentació o no 
d’al·legacions. 
 
AL·LEGACIÓ 87: En data 12 d’agost de 2010, RGE 26953, escrit de la 
senyora Mª Teresa Diví Torns, veïna de Cornellà de Llobregat, que 
demana aclariments per tal de decidir la presentació o no 
d’al·legacions. 
 
AL·LEGACIÓ 88: En data 13 d’agost de 2010, RGE 27095, escrit de la 
senyora Carmen Díaz Fernández, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 89: En data 13 d’agost de 2010, RGE 27096, escrit del 
senyor Emilio Lucio Rueda, com a veí de L’Hospitalet, amb residència 
en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
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AL·LEGACIÓ 90: En data 13 d’agost de 2010, RGE 27097, escrit de la 
senyora Pilar Duran Batalla, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 91: En data 13 d’agost de 2010, RGE 27098, escrit de la 
senyora Consuelo García Carro, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 92: En data 13 d’agost de 2010, RGE 27099, escrit de la 
senyora Teresa Martín Esteban, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 93: En data 13 d’agost de 2010, RGE 27100, escrit de la 
senyora Mª Luz Peinado Cosas, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 94: En data 13 d’agost de 2010, RGE 27102, escrit del 
senyor Manuel Maldonado Fernández, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 95: En data 13 d’agost de 2010, RGE 27103, escrit de la 
senyora Rosario Morente Daza, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 96: En data 13 d’agost de 2010, RGE 27104, escrit de la 
senyora Anna Huelves Perona, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 97: En data 13 d’agost de 2010, RGE 27105, escrit del 
senyor Alberto Palacios Pereda, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 98: En data 13 d’agost de 2010, RGE 27106, escrit del 
senyor Jose Antonio Madrigal Pérez, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 99: En data 13 d’agost de 2010, RGE 27107, escrit de la 
senyora Manuela Milara Gordón, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 100: En data 13 d’agost de 2010, RGE 27108, escrit del 
senyor Manuel Jaramillo, com a veí de L’Hospitalet, amb residència en 
el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 101: En data 13 d’agost de 2010, RGE 27109, escrit de la 
senyora Carmen Martínez Cuadros, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
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AL·LEGACIÓ 102: En data 13 d’agost de 2010, RGE 27110, escrit del 
senyor Antonio Velasco Estudillo, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 103: En data 13 d’agost de 2010, RGE 27111, escrit del 
senyor Manuel Vázquez del Castillo, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 104: En data 13 d’agost de 2010, RGE 27112, escrit del 
senyor Juan Holgado Martínez, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 105: En data 13 d’agost de 2010, RGE 27113, escrit de la 
senyora Mª Sierra Guzmán Molina, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 106: En data 13 d’agost de 2010, RGE 27114, escrit de la 
senyora María Encarnación Guerrero Rivera, com a veïna de 
L’Hospitalet, amb residència en el barri que limita amb el Polígon 
Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 107: En data 13 d’agost de 2010, RGE 27115, escrit del 
senyor Vicente Corredor, com a veí de L’Hospitalet, amb residència en 
el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 108: En data 13 d’agost de 2010, RGE 27116, escrit del 
senyor Manuela Corredor, com a veïna de L’Hospitalet, amb residència 
en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 109: En data 13 d’agost de 2010, RGE 27117, escrit del 
senyor José García Bermudez, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 110: En data 13 d’agost de 2010, RGE 27118, escrit de la 
senyora Dolores Sánchez Baladrón, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 111: En data 13 d’agost de 2010, RGE 27119, escrit del 
senyor Antonio Marchan Bermejo, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 112: En data 13 d’agost de 2010, RGE 27120, escrit del 
senyor Juan Manuel Escobar Norte, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 113: En data 13 d’agost de 2010, RGE 27121, escrit de la 
senyora Soledad Ortiz Serrano, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
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AL·LEGACIÓ 114: En data 13 d’agost de 2010, RGE 27122, escrit de la 
senyora Sonia Castillo Rodenas, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 115: En data 13 d’agost de 2010, RGE 27123, escrit de la 
senyora Paula Mulero Berjano, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 116: En data 13 d’agost de 2010, RGE 27124, escrit del 
senyor Juan Ponsá Colomé, com a veí de L’Hospitalet, amb residència 
en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 117: En data 13 d’agost de 2010, RGE 27125, escrit de la 
senyora Rosario Martínez Guerrero, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 118: En data 13 d’agost de 2010, RGE 27126, escrit de la 
senyora Mª Teresa Aula Lara, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 119: En data 13 d’agost de 2010, RGE 27127, escrit del 
senyor Alfonso Borrero Fernández, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 120: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27490, escrit de la 
senyora Raquel Reyes Sánchez, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 121: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27489, escrit de la 
senyora Mª Ángeles Sánchez Trejo, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 122: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27488, escrit del 
senyor Robert Muntaner Lage, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 123: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27487, escrit del 
senyor Ricardo Reyes Matas, com a veí de L’Hospitalet, amb residència 
en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 124: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27486, escrit de la 
senyora Carmen Benitez Muñoz, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 125: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27485, escrit de la 
senyora Lorena Calamonte Trejo, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
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AL·LEGACIÓ 126: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27484, escrit de la 
senyora Natalia Calamonte Trejo, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 127: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27483, escrit del 
senyor Reyes Parreño Martínez, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 128: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27482, escrit del 
senyor David Ballester Núñez, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 129: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27481, escrit del 
senyor Jordi Domínguez Santos, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 130: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27480, escrit de la 
senyora Raquel Sánchez Trejo, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 131: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27479, escrit del 
senyor Pedro García Domínguez, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 132: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27478, escrit del 
senyor Antonio Sánchez Solera, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 133: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27477, escrit de la 
senyora Silvia Ivarez Miranda, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 134: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27476, escrit de la 
senyora Angela Trejo Arias, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 135: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27475, escrit del 
senyor Jose Hernández Pintor, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 136: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27474, escrit del 
senyor Francesc Comas Gregorio, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 137: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27473, escrit de la 
senyora Isabel Velasco Alcantara, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
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AL·LEGACIÓ 138: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27472, escrit de la 
senyora Marta Baz Conesa, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 139: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27471, escrit de la 
senyora Mª Luisa Jiménez Villanueva, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 140: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27470, escrit del 
senyor Jordi Olivé Tovar, com a veí de L’Hospitalet, amb residència en 
el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 141: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27469, escrit del 
senyor Juan Requena Valdivia, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 142: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27468, escrit del 
senyor Francisco Pérez García, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 143: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27467, escrit del 
senyor Antonio Diaz Cañete, com a veí de L’Hospitalet, amb residència 
en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 144: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27466, escrit de la 
senyora Mª Luisa Seixas Jiménez, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 145: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27464, escrit del 
senyor Mark Puente Mena, com a veí de L’Hospitalet, amb residència 
en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 146: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27463, escrit del 
senyor David Sabiote Plumed, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 147: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27462, escrit de la 
senyora Sonia Solé Bastida, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 148: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27461, escrit de la 
senyora Josefina Costa Albesa, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 149: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27460, escrit de la 
senyora Rosa Canals Conchillo, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
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AL·LEGACIÓ 150: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27459, escrit de la 
senyora Francisca García Díaz, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 151: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27458, escrit de la 
senyora Carmen García Baqué, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 152: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27457, escrit de la 
senyora Elena Rosas Martínez, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 153: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27456, escrit del 
senyor Francisco Lucas Segura, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 154: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27455, escrit de la 
senyora Mª Jesús Porras Lorenzo, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 155: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27454, escrit de la 
senyora Mª Teresa Felices Solé, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 156: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27453, escrit del 
senyor Fulgencio Navarro Sánchez, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 157: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27452, escrit de la 
senyora Encarna Padilla Aguilera, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 158: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27451, escrit del 
senyor Jorge Couso Dieguez, com a veí de L’Hospitalet, amb residència 
en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 159: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27450, escrit del 
senyor Emilio Biel Rahajo, com a veí de L’Hospitalet, amb residència 
en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 160: En data 20 d’agost de 2010, RGE 27449, escrit de la 
senyora Irene Briegas Porras, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 161: En data 7 de setembre de 2010, RGE 28511, escrit 
del senyor Joaquín González Zambrano, com a veí de L’Hospitalet, 
amb residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de 
Cornellà. 
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AL·LEGACIÓ 162: En data 7 de setembre de 2010, RGE 28510, escrit 
de la senyora Isabel María González Rodríguez, com a veïna de 
L’Hospitalet, amb residència en el barri que limita amb el Polígon 
Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 163: En data 7 de setembre de 2010, RGE 28509, escrit 
de la senyora Isabel Rodríguez Mendez, com a veïna de L’Hospitalet, 
amb residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de 
Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 164: En data 7 de setembre de 2010, RGE 28508, escrit 
de la senyora Josefina Sevilla Iglesias, com a veïna de L’Hospitalet, 
amb residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de 
Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 165: En data 7 de setembre de 2010, RGE 28507, escrit 
del senyor Juan Garrich Masip, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 166: En data 7 de setembre de 2010, RGE 28505, escrit 
de la senyora Mª Ermitas López, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 167: En data 7 de setembre de 2010, RGE 28504, escrit 
del senyor Francisco Hernández Vargas, com a veí de L’Hospitalet, 
amb residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de 
Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 168: En data 7 de setembre de 2010, RGE 28501, escrit 
del senyor Francisco Madrigal Pérez, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 169: En data 7 de setembre de 2010, RGE 28500, escrit 
de la senyora Mika Ota, com a veïna de L’Hospitalet, amb residència 
en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 170: En data 7 de setembre de 2010, RGE 28499, escrit 
del senyor Domingo Lois Rosas, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 171: En data 7 de setembre de 2010, RGE 28497, escrit 
del senyor Marcelino Sánchez Cabrera, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 172: En data 7 de setembre de 2010, RGE 28496, escrit 
de la senyora Antonia Carmona Pérez, com a veïna de L’Hospitalet, 
amb residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de 
Cornellà. 
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AL·LEGACIÓ 173: En data 7 de setembre de 2010, RGE 28495, escrit 
del senyor Pedro Panes Molina, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 174: En data 7 de setembre de 2010, RGE 28493, escrit 
de la senyora Cristina Sánchez Aguilera, com a veïna de L’Hospitalet, 
amb residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de 
Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 175: En data 7 de setembre de 2010, RGE 28494, escrit 
del senyor Manuel Panes Navarro, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 176: En data 7 de setembre de 2010, RGE 28492, escrit 
del senyor Daniel Yelamos Rebolledo, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 177: En data 7 de setembre de 2010, RGE 28491, escrit 
del senyor Agustín Mouriño Gómez, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 178: En data 7 de setembre de 2010, RGE 28489, escrit 
del senyor Jaime Solsona Agud, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 179: En data 7 de setembre de 2010, RGE 28503, escrit 
de la senyora Carmen Artacho López, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 180: En data 7 de setembre de 2010, RGE 28502, escrit 
del senyor Serafin Martínez Ribera, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 181: En data 7 de setembre de 2010, RGE 28488, escrit 
de la senyora Josefa Burgos Troyano, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 182: En data 7 de setembre de 2010, RGE 28487, escrit 
de la senyora Mª Angeles Solsona Pallarés, com a veïna de 
L’Hospitalet, amb residència en el barri que limita amb el Polígon 
Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 183: En data 7 de setembre de 2010, RGE 28486, escrit 
de la senyora Mª Angela López Fraga, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 184: En data 7 de setembre de 2010, RGE 28485, escrit 
de la senyora Rosa Mª Solsona Pallarés, com a veïna de L’Hospitalet, 
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amb residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de 
Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 185: En data 7 de setembre de 2010, RGE 28484, escrit 
de la senyora Carmen Pallarés Andreu, com a veïna de L’Hospitalet, 
amb residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de 
Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 186: En data 7 de setembre de 2010, RGE 28483, escrit 
del senyor Jorge Hernández Labraña, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 187: En data 7 de setembre de 2010, RGE 28482, escrit 
de la senyora Patricia Huelves López, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 188: En data 7 de setembre de 2010, RGE 28481, escrit 
de la senyora Concepción López Moral, com a veïna de L’Hospitalet, 
amb residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de 
Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 189: En data 7 de setembre de 2010, RGE 28480, escrit 
del senyor Francisco Pinel Spinola, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 190: En data 7 de setembre de 2010, RGE 28490, escrit 
de la senyora Ana Mª Pérez Martín, com a veïna de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
AL·LEGACIÓ 191: En data 7 de setembre de 2010, RGE 28506, escrit 
del senyor Jaime Redon Martínez, com a veí de L’Hospitalet, amb 
residència en el barri que limita amb el Polígon Famades de Cornellà. 
 
Vist que dels 191 escrits presentats, un conjunt de 187 escrits es 
corresponen a una al·legació comuna presentada pels residents en el 
barri, i que aquestes al·legacions han estat informades pels tècnics 
redactors del projecte, havent quedat incorporades en mitjançant 
informe incorporat a l’expedient administratiu de la proposta que se 
sotmet a aprovació i desestimades en la seva totalitat, pels motius que 
també recull l’esmentat informe i que sintèticament han quedat 
informats per la Directora d’Acció Territorial i Habitatge de data 12 de 
març de 2012, i que es transcriu a continuació: 
 
“a) En relació  als suggeriments presentats pels 188 veïns d’Hospitalet,  

desestimar-los, en relació a la prohibició dels usos demanats 
(discoteques), en tant que contravenen els criteris d’implantació 
establers per la legislació vigent aplicable, tot clarificant que el 
contingut del expedient de Modificació i transcripció del PGM-76 
als barris d’Almeda, Famades, Solanes i Est, que s’aprovarà 



 
 

 
 

 
Plaça de l’Església, 1  08940 Cornellà de Llobregat 
Tel. 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00 

 

 27

inicialment, clarifica el contingut tècnic de l’expedient, tant des del 
punt de vista de les dades de transcripció com del contingut 
normatiu ajustat tant a la legislació sectorial en matèria 
d’activitats com en matèria dels usos recreatius, i en concret es 
prohibeix en tot el municipi les activitats especials (afters-hours) i 
es limita l’ús de les activitats recreatives en general en base als 
estudis sectorials demanats.” 

 
Vist que en relació a la sol·licitud d’informació i aclariments amb núm. 
43, s’informa a l’empresa Terres i Projectes que la Modificació, en 
tràmit, estableix pel Barri d’Almeda la transcripció del planejament 
vigent a una escala de major detall, sense que es modifiqui cap 
determinació del planejament vigent. 
 
Vist que en relació a les sol·licituds d’informació i aclariments amb 
núms. 86 i 87, s’informa la senyora Mª Dolores de la Cruz i a la 
senyora Mª Teresa Diví Torns  que l’expedient no modifica les 
qualificacions urbanístiques dels sòls inclosos a l’àmbit: es tracta de 
refondre el planejament vigent a E: 1/1000 als barris d’Almeda, 
Famadas, Solanes i Est, i la concreció dels usos de las zones 
industrials, per fer-los compatibles amb la normativa sectorial, sense 
que es modifiqui cap determinació del planejament vigent.  
 
Vista finalment  l’al·legació 24, corresponent a l’escrit de l’Ajuntament 
de L’Hospitalet de Llobregat, el qual es desestima d’acord amb 
l’informe de les al·legacions emès pels tècnics redactors del projecte i a 
l’informe tècnic de la Directora d’Acció Territorial i Habitatge que es 
transcriu a continuació, amb especificació dels motius per a cadascun 
dels set apartats de que consta l’al·legació:  
 
“(...) En relació al primer (Indefinició del tràmit aprovat pel Ple que se 

sotmet a informe de l’ajuntament de Cornellà de Llobregat), i al 
segon (Omissió del tràmit d’avaluació ambiental de la 
Modificació), no es pren en consideració, ja que tal i com 
especifica l’article 106.1 del Reglament de la Llei d’Urbanisme: 
”l’administració competent pot acordar  publicar i sotmetre a 
informació pública avanços de planejament urbanístic”, és a dir 
no és obligatori, i el document esposat al públic (concretament en 
el seu apartat 2.3: descripció la proposta) estableix els objectius i 
criteris de la modificació (continguts mínims), i a més tenint en 
compte que el document té per objecte:” la transcripció a 
E.1/1000 del planejament vigent en un àmbit de sòl urbà 
consolidat, tot incorporant les normatives del planejament i les 
normatives sectorials vigents, no es poden plantejar alternatives,  
ni evidentment es pot sotmetre a un procés d’avaluació ambiental 
quan no es troba en cap de les situacions marcades per a la 
legislació vigent”, és a dir el règim del sòl urbà de l’àmbit de la 
Modificació del PGM, no es troba dins dels àmbits d’avaluació 
ambiental, i tampoc li són d’aplicació les determinacions de 
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l’article 94; en relació a l’apartat tercer (Manca del compliment 
dels requisits previstos a l’article 94.1.c de la LUC), es desestima, 
ja que com s’ha dit anteriorment, aquest document és una 
transcripció del planejament, no es preveu modificar cadascun 
d’aquest documents. Aquesta interpretació és incoherent amb les 
determinacions del propi document en tant que resta clar, quin 
és el planejament vigent que es transcriu, per tant no estan 
sotmès a cap tràmit fixat a l’article 94, a més cal dir que cap 
d’aquests àmbits es superposen amb planejament aprovat en 
vigència inferior a  5 anys; en relació a l’apartat quart (Manca del 
compliment de les reserves de sòl previstes a l’article 94.4), 
desestimar-la, tot especificant que la manca de reserves de 
sistemes que demana l’al·legant, són també una mala 
interpretació del document, ja que l’apartat 2.3 (Descripció) deixa 
clar el concepte de “..... limitar les transformacions urbanes dels 
teixits industrials limítrofes al teixit residencial”, és a dir el que 
pretén l’expedient és mantenir l’activitat productiva establerta 
per la zona 22a vigent, i per tant  no s’han fixat estàndards de 
cessió per transformació; en relació a l’apartat cinquè (manca del 
compliment de la disposició transitòria octava de la LUC), 
desestimar-la, ja que el document no preveu la modificació dels 
documents aprovats, i a més, durant l’any 2005 es varen 
publicar tots els documents aprovats entre les dades 
esmentades. No  obstant, tot i ser l’al·legació d’una administració 
pública, realitza una interpretació “singular” de la normativa, ja 
que com administració es coneixedora dels problemes sorgits, ara 
fa un grapat d’anys sobre les publicacions (saturació del DOGC 
per la quantitat d’edictes transmesos des del mon local ); en 
relació a l’apartat sisè (En relació amb d’altres usos en zona 
industrial) desestimar-la, ja que tal i com estableix l’article 27 de 
la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives, es el planejament 
general el que haurà  d’establir els àmbits dels usos recreatius, i 
el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 
112/2010) aprovat en data 31 d’agost de 2010 pel Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat 
de Catalunya, estableix en quines condicions s’han d’establir, i el 
present document pretén donar resposta a les determinacions de 
la normativa sectorial, és a dir no s’està davant d’un tractament 
discrecional sinó d’una tramitació reglada en base a una 
legislació sectorial; i apartat setè (Nul·litat del tràmit d’avanç de 
planejament i nova informació pública), que no es pren en 
consideració, ja que tal i com s’ha exposat totes les al·legacions 
provenen d’una interpretació errònia de la documentació 
aportada, i del desconeixement sobre el règim urbanístic del 
sector, tramitació municipal i documents tramitats per aquest 
ajuntament.” 
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Vist, en relació a l’objecte, contingut i viabilitat de la modificació 
proposada que se sotmet a aprovació inicial, l’informe de la Directora 
d’Acció Territorial i Habitatge de data 12 de març de 2012, en sentit 
favorable i obrant a l’expedient, que també es transcriu en la seva part 
necessària: 
 
“(...) 5. Els objectius de la proposta de modificació, a partí de la refosa 

del planejament a escala 1.1000, i la refosa dels paràmetres 
urbanístics de cadascuna de les qualificacions de l’àmbit, són 
les següents: Adequar els usos del sòl industrial a les 
condicions sectorials de la llicència d’activitat en caràcter 
general i de les normatives sectorials vigents, concretant la 
normativa de la zona industrial a fi de garantir l’ús productiu 
en aquets territori; Desenvolupar l’article 27 de la “Llei 
11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives”, amb la finalitat 
d’implantar l’ús recreatiu a la trama urbana del municipi en 
base als criteris i determinacions sectorials; i resoldre un 
seguit d’incoherències, errades o modificacions de planejament 
no resoltes en l’àmbit de l’expedient, concretament:  ajustar  
l’àmbit qualificat d’equipaments al carrer Energia, al realment 
cedit i executat pel  Projecte de Reparcel·lació del Pla parcial 
Est;  reajustar la qualificació de la zona d’equipaments on se 
situa l’escola bressol Camp de l’Empedrat i la zona 
verda,contigua, situada a la cruïlla de l’avinguda del Maresme 
amb el carrer Pablo Picasso; reajustar l’amplada del carrer Rio 
Rosas a 30 m., d’acord amb la resta d’amplada del carrer;  i 
reconèixer l’estació de la línia de FFCC al centre d’Almeda. 

 
6. L’expedient proposa una normativa específica sobre el tipus 

d’activitat que es pot implantar a la zona industrial, a fi 
d’ajustar el règim d’usos de les NNUU del PGM-76 a la norma 
sectorial aprovada (Classificació catalana d’activitats 
econòmiques, adaptació de la CNAE – 2009 de caràcter 
estatal), a més de concretar les àrees on és possible implantar 
l’ús recreatiu d’acord a l’establer a l’article 27  de la Llei 
11/2009, de 6 de juliol, de regulació dels espectacles públics i 
les activitats recreatives, en base als criteris sectorials i a les 
característiques productives del teixit industrial. És a dir, la 
normativa d’usos de la Zona industrial, a l’àmbit de l’expedient 
de Modificació en tràmit, concretament els polígons Almeda, 
Est, Solanes i  Famades, elaborada a partir d’un estudi de les 
activitats existents, el règim d’usos del PGM, la normativa 
sectorial (de regulació d’activitats productives i recreatives), 
defineix dues Zones: Zona industrial  (clau  22a), amb els 
condicionants que afecten a cascuna de les activitats i  que 
inclou la numeració totes les activitats compatibles amb la 
zona, d’acord al grup i la classe establer per la normativa 
sectorial que regula la llicència d’activitats, Zona industrial 
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(clau 22a1), que a més dels usos de la Zona amb clau 22a, 
inclou els ús recreatiu (sales de ball i discoteques) amb una 
sèrie de determinacions que hauran de complir i que venen 
regulades a l’article 42, i 4.3 de la Normativa.  Per altre part 
les modificacions proposades, no suposa cap alteració 
significativa, sinó petits ajustos als sistemes, d’acord a la 
realitat física existent i al planejament executat  (increment de 
1.125 m2 de zones verdes, i 595 m2 de sòl d’equipaments, que 
implica una disminució de 1.925 m2 de vialitat). 

 
7. Es tracta d’una modificació en sòl urbà, d’iniciativa pública 

d’acord a l’establer a l’article 14 del TRLUC, que intenta 
corregir algú dels seus elements, en els termes establerts a 
l’article 96 i següents del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (DL 
1/20110, de 3 d’agost), amb la finalitat d’adequar l’ordenació 
urbanística a les exigències de la realitat. A més la modificació 
desenvolupa de forma expressa, la regulació administrativa 
dels espectacles públics i les activitats recreatives en tant que 
el document té per objecte la concreció, aclariment i refosa del 
planejament vigent sense cap canvi estructural, no és 
necessari acordar la suspensió de llicències. No és d’aplicació  
l’establert per l’article 100 del TRLUC (increment de sistemes 
d’espais lliures i equipaments) ja que no es produeix cap 
increment del sostre ni transformació global, i de la mateixa 
manera tampoc n’hi ha cessió d’aprofitament urbanístic. 
L’expedient inclou com a Annex 1. RESUM COMPRENSIU (art. 
8 TRLU 1/2010, 3 d’agost),  i com Annex 6. Els certificats 
registrals de titularitat i càrregues  dels últims 6 anys, de les 
finques ubicades en la Zona industrial clau 22 a1, i les finques 
un s’han produït algú tipus de modificació, d’acord al plànol 
12. Estructura de la Propietat. A més l’expedient, inclou  en la 
documentació, els següents annex: Estudi del Teixit Industrial 
(Annex 2), Estudi de mobilitat sostenible (Annex 3), Estudi 
d’avaluació del impacte acústic (Annex 4), i Estudi Ambiental 
(Annex 5).”  

 
I vist que l’esmentat informe de la Directora d’Acció Territorial i 
Habitatge de data 12 de març de 2012 conclou: 
 
“ L’expedient de Modificació i transcripció a escala 1.1000 del PGM-76 

als barris Almeda, Famades, Solanes i Est, al municipi de Cornellà de 
Llobregat, redactat per l’arquitecte Ricard Casademont i Altamira, 
d’acord al Pla General Metropolità, al Reglament de la Llei 
d’Urbanisme (Decret 305/2006) i al Decret Legislatiu 1/2010, de  3 
d’agost, pel qual s’aprova l Text refós de la Llei d’Urbanisme, està 
complert, i per tant es pot procedir a la seva tramitació pel Ple en els 
termes establerts per l’article  85 del TRLUC, amb correlació amb 
l’article 107 del Reglament de Planejament. Simultàniament al tràmit 



 
 

 
 

 
Plaça de l’Església, 1  08940 Cornellà de Llobregat 
Tel. 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00 

 

 31

d’informació pública i tal i com estableix l’article 85.7 del Decret 
1/2010, s’ha de concedir audiència als ajuntaments limítrofes.” 

 
Vist l’informe de l’Assessora Jurídica d’Acció Territorial i Habitatge de 
data 13 de març de 2012, obrant a l’expedient. 
 
Vist, en relació al tràmit d’informació pública, l’article 23.1.b) i 107 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei d’Urbanisme i l’article 172.14 del Reglament Orgànic Municipal en 
relació al 55.1 del Text Refós de la Llei Municipal de Catalunya; en 
quant al procediment d’aprovació, els articles 76, 85 i 96 i següents 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, d’acord amb el nou redactat 
de la Llei 3/2012, de 22 de febrer que l’ha modificat; i, en relació a les 
competències per a l’adopció d’aquest acord, l’article 52.2 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 i 114.3 en relació a 
l’adopció pel Ple d’acords que requereixen el vot favorable de la majoria 
absoluta del número legal dels membres de la Corporació. 
 
Atès el que disposa el 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, en els seus articles 52.2, sobre les competències atribuïdes 
al Ple, i 114.3 en relació a l’adopció d’acords que requereixen el vot 
favorable de la majoria absoluta del número legal dels membres de la 
Corporació. 
 
Per tot això el President de la Comissió Informativa d’Acció Territorial i 
Habitatge, proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Desestimar les 188 al·legacions i/o suggeriments i donar per 
complimentades les 3 sol·licituds d’informació i aclariments 
presentades i recollides totes elles a la part expositiva d’aquesta 
resolució, pels motius i en el sentit que allà es recull. 
 
Segon.- Aprovar inicialment l’expedient de Modificació i transcripció a 
escala 1.1000 del PGM-76 als barris Almeda, Famades, Solanes i Est, 
al municipi de Cornellà de Llobregat, d’iniciativa pública i redactat per 
l’arquitecte Ricard Casademont i Altimira. 
 
Tercer.- 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 del municipi, en la web municipal 
i en el Taulell d’Anuncis de l’Ajuntament, per període 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 
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13’30 hores, a les dependències d’Acció Territorial i Habitatge de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, al carrer Racó d’Enric Mora, 8 
(Edifici de la Rectoria) 08940 – Cornellà de Llobregat. 
 
Quart.- Notificar el present acord a tots els interessats en l’expedient, 
als que han formulat al·legacions o suggeriments, als titulars de drets 
reals i dominicals dels darrers cinc anys, als Ajuntaments del Prat de 
Llobregat, de l’Hospitalet de Llobregat, de Sant Boi de Llobregat, de 
Sant Joan Despí i d’Esplugues de Llobregat, i al Sr. Ricard 
Casademont i Altimira.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Política Territorial i Seguretat 
 
En aquest expedient –com ja vam explicar quan vam aprovar el tràmit 
de l’article 125- es tracta d’adequar els polígons industrials a allò que 
seria el segle XXI, en el sentit de què totes les coses que s’hi fan en el 
polígon industrial han de ser indústria, però el temps ha canviat i 
“industria” són coses diferents. Per citar un exemple, quan en un lloc hi 
ha 200 persones fent programes informàtics, això actualment no es 
considera indústria però nosaltres creiem que sí que és una indústria.  
 
El que passa és que no es pot mesurar en el mateixos termes que se 
mesurava en el segle XX o el XIX, que era pel número de quilovats que 
fa servir aquesta empresa i, per tant, el que fem és això. I de passada 
també regularitzar el tema de les discoteques del barri de Famades, 
perquè complim la nova llei que diu que les discoteques solament poden 
estar en polígons industrials i, per tant, el que fem és regular el tema de 
les discoteques en polígons industrials, però regulem també que no 
pugui haver una ampliació d’aquesta activitat en els polígons 
industrials. 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU   
 
Primer de tot -i a diferència d’altres punts- el que voldríem és agrair la 
predisposició del Tinent d’Alcalde al facilitar la informació. Entenem que 
aquesta vegada la informació és molt voluminosa, per tant, així com en 
altres vegades hem tingut problemes per tenir-la, doncs aquesta vegada 
gràcies per haver-la  facilitat en format electrònic que ha sigut de lectura 
molt més fàcil tot i que ja sabem que bastant extensa. 
 
Entrant en el tema, ja sabem que en aquest punt el que estem fent són 
dues coses. Una que és la que nosaltres creiem que no hi ha cap 
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problema és el tema de la transcripció a escala 1:1000 i l’altra és la 
modificació. 
 
Del que volem deixar aquí constància és que quan es fa la memòria 
descriptiva, hi ha com una certa ambivalència o sembla com si es 
volgués amagar que també es fa la modificació. És a dir, com si 
s’estigués justificant que també es fa la modificació. Demanaria que a la 
memòria hagués quedat molt clar que es fan les dues coses, la 
transcripció a escala 1:1000 i la modificació. 
 
Entrant  ja en el tema –perquè és un tema que s’ha debatut en aquest 
Ple- per tant, entraríem en el tema de què ha passat des de l’altra 
vegada fins a dia d’avui. I ens trobem en una situació on han hagut 
aquestes 191 al·legacions, que posen de manifest la seva preocupació 
en el soroll que els hi ocasionen les discoteques. 
 
Els veïns es queixaven que no tenien a la seva disposició l’estudi 
ambiental i l’estudi d’impacte acústic que, tot i que no s’havia de 
facilitar però donat que és una situació on estan molt preocupats i els hi 
està afectant constantment, crec que hagués estat bé que l’haguessin 
tingut.  
 
Hem estat follejant per sobre l’estudi i ens hem fixat en la part de 
l’informe acústic i és bastant anecdòtica i també la forma com s’ha fet, -
dedicaré uns minuts a descriure-la- i és que hi ha una part de mesura 
que s’agafen 90 hores que correspon a un cap de setmana –ja sabem 
que a les discoteques aquesta afluència tant oberta és el cap de 
setmana- però els dies de mesures es fan entre el 13 i el 16 de gener del 
2011.  
 
Tothom que surti per la nit sap perfectament que quan passen les Festes 
de Nadal sempre hi ha més predisposició a sortir, ve l’Any Nou i se surt 
i per Reis -si queden diners- encara se segueix sortint, i el que passa –i 
això està demostrat- és que en el sector de les discoteques quan passen 
aquestes festes tenen una baixada de l’ocupació de les discoteques, per 
tant, es fa un estudi de quin és l’impacte acústic en uns dies on 
l’afluència a les discoteques és bastant baix.  
 
Tot i això, tot i fer-se en aquests dies, quan s’agafen les dades entre les 
dues i quarts de sis de la matinada, moment en què hi ha més soroll en 
el veïnat, se superen els 70 decibels i la legislació el que diu és que per 
a l’ús residencial pot arribar fins a 60 decibels, per a usos industrials 
70 decibels. No ens posem si és la zona d’ús residencial de l’Hospitalet 
o si és la zona industrial de Cornellà, el que ens interessa és que es 
passa el límit permès dels 70 decibels.  
 
Per tant, és en dies de baixa afluència i en moments de màxima 
afluència ja s’està superant aquest límit i el propi informe acústic al 
final diu: “s’ha d’interpretar amb cautela a l’hora d’oferir-se un còmput 
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a la baixa dels nivells sonors actuals”. Per tant, l’informe ambiental, 
l’informe acústic el que està dient és que veïns de l’Hospitalet que tenien 
aquesta preocupació, i nosaltres, l’Ajuntament de Cornellà, que 
encarreguem aquest estudi ja ens dóna això, per tant, per a nosaltres és 
un tema de preocupació, però no només per a nosaltres sinó pel que 
seria per al veïnat de l’Hospitalet.  
 
El que hem d’entendre és que nosaltres no ens hem de fixar només en 
les nostres fronteres, perquè nosaltres el que hem de tenir és una visió 
metropolitana de la problemàtica, no on acaba el meu terme municipal 
acaba la meva obligatorietat d’exercir, perquè hi ha una altra ciutat que 
s’ha de tenir en compte. 
 
Per tant, aquí agafo l’al·legació que fa la Junta de Portaveus de 
l’Hospitalet on, per unanimitat, ens envien un missatge dient: “Escolti 
aquí tenim un problema de soroll”, no tenim l’informe, -no estem obligats 
a donar-lo- però el que sí que estem preocupats és perquè tot vagi en la 
mateixa direcció. 
 
Què vull dir amb tot això?, doncs la idea és que estaria bé intentar 
portar mesures de mitigació de l’impacte acústic que sembla que és pel 
que estan preocupats els veïns  de l’Hospitalet. 
 
Un altre tema és el de la part de l’informe ambiental que deixa una 
miqueta que desitjar. En aquest sentit, és un informe molt genèric, un 
informe que es podria presentar en el polígon de l’Almeda i un altre 
polígon de l’Àrea Metropolitana on fos, perquè pràcticament el que diu 
és molt generalista i no sé fins a quin punt s’ocupa prou dels temes més 
particulars. 
 
Una altra qüestió –més anecdòtica- és quan fa una descripció del 
patrimoni, es deixa el Canal de la Infanta, tot i que no sabem si serà un 
bé cultural d’interès nacional, el que sí estaria bé és, per si més 
endavant la Generalitat finalment diu que ho ha de ser, doncs que ho 
tinguem en compte a l’hora de protegir tal i com demana la llei. 
 
Nosaltres amb el que ens quedem és que crec que hi ha una certa 
problemàtica, que totes al·legacions el que fan és recollir un sentiment. I 
el que demanaríem és que hi hagi aquesta voluntat d’intentar 
apaivagar, intentar consensuar i intentar solucionar una miqueta la 
problemàtica que hi ha en aquestes zones de Famades per part de 
l’Hospitalet.      
 
Senyor  Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 

 
Insistir en què es tracta d’una aprovació inicial, per tant, tornarà a 
passar i continuarem amb el debat. D’entrada, per a nosaltres és un 
tema força estratègic de ciutat que abasta més enllà del tema de les 
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discoteques. Estem entrant en una reordenació dels barris, de fet, d’un 
replantejament de tipus de barris, de com s’ha de construir Almeda i els 
seus voltants i, per tant, em sembla que és prou important com perquè 
ens ho mirem amb calma i escoltem totes les opinions i fem el màxim 
debat ciutadà possible. 
 
Per tant, d’entrada la nostra posició serà d’abstenció en el ben entès 
que el procés de modificació ens permetrà entrar segurament en més 
detall i poder-lo estudiar amb més calma. Entenem que la punta de 
l’iceberg o el punt de major notorietat és el tema de les discoteques, i 
que tots/es sabeu que no és el nostre model d’oci i que, per tant, cap 
facilitat que Cornellà sigui un espai de macro discoteques i d’oci 
salvatge però, en tot cas, hi ha altres elements que creiem que podem 
estudiar amb més calma. 
 
Senyora Maria Isabel Pérez Espinosa, Regidora del Grup Municipal 
del PP 
 
Voldria començar per intentar resoldre alguns dubtes que han sorgit de 
l’anàlisi de la informació que se’ns ha facilitat oficialment per mitjans 
electrònics, i és que a l’apartat de tramitació es llegeix que  només es 
donarà una segona informació pública en el cas que s’introdueixin 
modificacions substancials d’ofici o per l’estimació d’al·legacions 
formulades a la primera. 
 
Veiem que la primera informació pública que s’ha fet és en forma de 
publicació dels criteris previs, que ha rebut més de 190 al·legacions i 
ens preocupa que hi hagi una segona informació pública una vegada 
aprovat inicialment el Pla, de la mateixa manera que es va informar 
públicament la previsió dels criteris. Ens sembla, si més no, un biaix de 
la participació ciutadana, aquesta de la que tant es parla en el Ple. 
 
A més, ara que es porta l’aprovació inicial al Ple d’aquesta proposta, en 
la informació que ens han fet arribar no està desenvolupat l’informe de 
sostenibilitat econòmica ni l’execució d’actuacions, així que el nostre 
Grup s’abstindrà en aquesta votació esperant que es repensi sobre la 
decisió d’informació pública en segona instància, ja que és un Pla que 
afecta, ni més ni menys, a 170 hectàrees, i els demanem que ens facin 
arribar l’abans possible l’esmentat informe i l’agenda.   
 
Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Política Territorial i Seguretat  
 
El nombre d’al·legacions sembla una “burrada” però, de fet, hi ha quatre 
al·legacions. Hi ha una completament repetida per veïns del terme 
municipal del costat, que és sempre la mateixa signada per diferents 
veïns i hi ha una al·legació de l’Ajuntament de l’Hospitalet, també un 
parell més d’al·legacions de gent del polígon industrial que simplement 
el que plantegem és si estan afectats o no estan afectats per aquest Pla.  
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Pel que fa al tema del soroll, es diu perfectament que el Pla contempla 
una sèrie de mesures que han de tenir la gent que tingui discoteques a 
la zona per adequar el tema del soroll. 
 
També dir que el sistema mediambiental és el mateix per a tothom. 
Evidentment, sembla igual un polígon industrial d’un altre, perquè són 
els mateixos. Sempre és igual en qualsevol lloc. 
 
Pel que fa al tema del Canal de la Infanta, dir que les parts del Canal de 
la Infanta que van ser en aquest Ajuntament de protecció, estan en el 
Pla de Protecció del Patrimoni, i el tros d’aquesta zona és un 
clavegueram que està amagat. No és com alguns trossos que sí que el 
Departament de Patrimoni d’aquest Ajuntament ha declarat com de 
vigilància especial i està dintre del patrimoni, per tant, no es té en 
compte per això. 
 
Quant al tema de les macro discoteques, dir que precisament el Pla el 
que contempla és que, com la Llei diu que en els polígons industrials pot 
haver un nombre indefinit de discoteques, el que fa és posar veda a que 
no hi hagi masses discoteques, ni que el polígon industrial de Cornellà 
es converteixi en un lloc on hi hagi moltes discoteques. Això és el que 
regula el Pla, regulem el nombre de discoteques que pot haver com a 
màxim dintre del polígon, perquè la Llei en aquest moment el que permet 
és que hi hagi un nombre indeterminat de discoteques de qualsevol 
forma i de qualsevol manera. En aquest moment, en el polígon industrial 
qualsevol que volgués posar una discoteca podria demanar permís i 
amb la Llei nova se li hauria de donar, per tant, el que fem nosaltres és 
regular aquest tema.  
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU   
 
És pel que fa a aquestes mesures de mitigació. Ha fet referència a que 
aquestes mesures són pel que fa a la part interior, i el que recordem és 
que quan l’estudi d’impacte diu que se superen aquesta valors no és a 
dins de les discoteques ni és un problema d’aïllament de les 
discoteques, és un problema de quan la gent passa. Per tant, no sé si hi 
ha les mesures que haurien d’haver més encaminades a intentar 
mitigar la problemàtica de la contaminació acústica a la part exterior 
sobretot en el moment sobretot de la sortida. 
 
Fent referència a la regidora del PP, que introduïa que no era necessari 
de tornar a informació pública, ara representa que aquests veïns de 
l’Hospitalet que tenien aquesta preocupació el soroll que pogués haver-
hi, no ens ha quedat clar si ara podran tornar a fer al·legacions o no 
podran fer aquestes al·legacions, més que res perquè la situació canvia 
bastant, perquè, és a dir, han fet una al·legació on tenien la por, i tenim 
la sensació de què hi ha molt de soroll, no teníem l’informe de l’impacte 
acústic, i ara apareix l’informe de l’impacte acústic. Llavors no sabem si 
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ells podran fer aquestes al·legacions o no, perquè, com que vostès 
desestimen les al·legacions, no ho sabem i m’agradaria a veure si espot 
clarificar. 
 
Senyora Maria Isabel Pérez Espinosa, Regidora del Grup Municipal 
del PP 
 
Vull demanar que s’aclareixi si es repensarà sobre aquest tràmit de 
segona informació pública i sobre fer-nos arribar l’informe de 
sostenibilitat econòmica. 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Política Territorial i Seguretat  
 
L’informe de sostenibilitat econòmica no existeix perquè no estem fent 
cap reparcel·lació, per tant, la gent s’hi queda com està i el que fem 
nosaltres és parlar dels epígrafs que poden estar en el polígon. Per tant, 
com que no hi ha cap reparcel·lació  ni urbanització nova, doncs  no hi 
ha un informe econòmic, perquè no fa falta, no és necessari i no es farà. 
 
Pel que fa al tema de les al·legacions, una vegada que hi ha l’aprovació, 
es publica i, evidentment, tothom pot continuar presentant al·legacions. 
 
 
VOTACIÓ 
 

Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
 

Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 

Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa,  
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Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
   
 
 
 
5.- Declarar la nostra formal oposició a la retolació efectuada pel 
Ministeri de Foment i  objecte Projecte “Mejora del Enlace 
Autovia A2, p.k. 611. Tramo: El Prat de Llobregat” en el seu punt 
quilomètric 609. 

Declarar oposició retolació  
Projecte “Mejora del Enlace  
Autovia A2, p.k. 611.  

DICTAMEN 
 
“Vist que el Projecte “Mejora del Enlace Autovia A2, p.k. 611. Tramo: 
El Prat de Llobregat”, aprovat pel Ministeri de Foment, contempla una 
senyalització per a les diferents sortides de l’autovia obsoletes, en tant 
i en quant manté destinacions que ja existien amb anterioritat a les 
obres de millora de l’autovia executades arran del referit projecte, i que 
no reflecteixen l’actual configuració de la trama urbana de l’entorn.  
Concretament, pel que fa a l’actual punt kilomètric 609, al seu pas per 
la nostra ciutat de Cornellà de Llobregat, la senyalització contempla 
erròniament com a destí principal, la ciutat de l’Hospitalet de 
Llobregat que es troba a més d’1,5kms de distància, i com a destinació 
secundària el polígon industrial de Cornellà. 
 
Vist que les infructuoses gestions davant dels tècnics del Ministeri, en 
les quals els volíem fer entendre que la realitat de la nostra Ciutat 
havia canviat des de que es van efectuar les primeres obres de 
l’autovia, fins a l’actualitat, amb una nova centralitat sorgida amb el 
creixement dels barris de la Riera i Almeda, ens va portar a dirigir-nos 
a la Delegada del Govern central, senyora Maria Llanos de Luna, en els 
termes que expressarem a continuació; tràmit que va concloure amb la 
discrepància del Subdelegat del Govern a Barcelona, Sr. Emilio 
Ablanedo Reyes i la negativa de facto a donar curs a la nostra petició. 
 
Atès que la missiva dirigida a la Delegació del Govern i nucli de 
l’objecte d’aquesta declaració, mostrava la sorpresa d’aquest 
Ajuntament pel fet que, tot i que les sortides previstes al projecte 
d’obres, tenen lloc en el nostre terme municipal i precisament a través 
de la rotonda elevada, objecte del “Projecto ejecutivo del viaducto de 
enlace de la Plana del Galet con la A-2 Cornellà de Llobregat-El Prat de 
Llobregat” informat favorablement per la Demarcació de Carreteres a 
Catalunya del Ministerio de Fomento, en data 27 de  juny de 2007, les 
cartelleres informatives en aquell punt kilomètric venen retolades com 
a destinació principal “l’Hospitalet de Llobregat” i com a destinació 
secundària “pol. ind. de Cornellà”. 
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Vist que també posava de manifest que la rotonda elevada constitueix 
l’únic accés de l’A2 amb el tramat urbà, el qual es fa a través del nou 
sector de la Plana del Galet i els barris de la Riera i Almeda (ambdós 
de Cornellà de Llobregat), i que l’accés a L’Hospitalet de Llobregat es 
fa, conseqüentment, per dins del tramat urbà de la ciutat de Cornellà. 
Per aquesta raó considerem del tot necessària la rectificació de la 
retolació dels cartells informatius de l’Autopista A2 en el sentit de 
deixar com a destinació principal “Cornellà de Llobregat” (no només 
com a polígon industrial) i, en tot cas, com a destinació secundària, la 
ciutat de l’Hospitalet de Llobregat. Finalment, i donada la gran 
concurrència que genera l’estadi del RCD Espanyol de Barcelona i el 
centre comercial Splau en el mateix sector, considerem necessari que 
es faci alguna referència als mateixos en els panels informatius de 
l’esmentada sortida de l’autopista. 
 
Esgotat el diàleg amb l’administració titular de la carretera i davant la 
negativa mostrada a rectificar la senyalització en els termes proposats, 
hem de mostrar, a través d’aquest document, la nostra formal oposició 
a la retolació efectuada i proposar, com a alternativa, la que resulta 
dels annexes gràfics incorporats al present acord. 
  
Per tot el que s’ha exposat, aquesta Comissió Informativa de l’Àrea de 
Política Territorial i Seguretat, en ús de les atribucions que legalment 
té conferides, proposa al Ple municipal l’aprovació dels següents 
 

ACORDS  
  

Primer.- Declarar la nostra formal oposició a la retolació efectuada pel 
Ministeri de Foment i objecte Projecte “Mejora del Enlace Autovia A2, 
p.k. 611. Tramo: El Prat de Llobregat”, en el seu punt kilomètric 609, 
al seu pas per la nostra ciutat de Cornellà de Llobregat i, com a 
alternativa, aprovar la proposta de senyalització que resulta dels 
annexes gràfics incorporats al present acord. 
 
Segon.-  Donar trasllat d’aquest acord al Ministerio de Fomento, a la 
Delegación del Gobierno en Barcelona, als ajuntaments del Prat i de 
l’Hospitalet de Llobregat, al Centre Comercial Splau, al RCDE 
Barcelona, SAD, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, a la Direcció General de Trànsit, i a tots els 
Grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, per al seu 
coneixement i efectes.” 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
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Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Política Territorial i Seguretat  
 
És un tema que hem debatut en la Comissió Informativa i és el famós 
tema de la retolació del viaducte que ha fet el Ministeri de Foment a la 
sortida de Cornellà en el sector Riera-Almeda i que comunica també amb 
l’Splau i el Camp de l’Espanyol. 
 
Nosaltres el que pensem i plantegem és que aquesta retolació està mal 
posada, està mal feta, perquè indica l’Hospitalet i Polígon Industrial de 
Cornellà, preferentment.  
 
Pensem que quan una persona que no és de la zona surt del viaducte, si 
fa cas a les indicacions de la senyalització, s’anirà al centre de 
Cornellà,  pensant que està a l’Hospitalet i girarà a la dreta, i sí que 
arribarà al final a l’Hospitalet, pensant que està en el polígon industrial 
de Cornellà. 
 
Nosaltres el que plantegem és una nova senyalització, que és la que ha 
fet la Guàrdia Urbana de Cornellà i creiem que és la necessària en 
aquests moments perquè tothom que no sigui de la ciutat pugui entendre 
bé la senyalització i anar al lloc que vulgui.  
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU   
 
És un tema al que hem arribat amb prou consens a la Comissió 
Informativa i compartim plenament el procediment que ha emprat 
l’Ajuntament de Cornellà. 
 
També aquesta sensació de desempara i de què la Delegació del Govern 
“va a la seva”, aquesta sensació de què el Govern de l’Estat no està 
sobre del territori. L’Estat sembla que estigui en un núvol, sembla que 
estigui més pendent d’altres coses i això l’únic que fa és que faci créixer 
la desafecció cap a un Estat que no té en compte el territori, no té en 
compte quina és la realitat a peu de carrer.  
 
Qualsevol de nosaltres que s’hi passegi per allà es donarà compte que 
està a Cornellà, que està més a prop dels barris de Cornellà, o tan sols 
assegut en un despatx agafant el Google maps veurà que queda molt 
més a prop Cornellà, per tant, és no trepitjar el territori, aquesta 
sensació de llunyania d’aquesta administració que fa créixer més 
aquesta desafecció dia a dia.  
 
Senyor  Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 

 
El que tinc clar és que en altres èpoques estaríem intentant senyalitzar 
d’una altra manera. No vull convidar a ningú a fer cap il·legalitat, però 
em sembla que no és de rebut que els que vivim molt a prop i agafem 
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aquesta sortida habitualment per anar a casa nostra, tinguem la 
sensació que anem a l’Hospitalet, i els que anem sovint per allà, -
insisteixo- que la gent ens pregunten. Però a part de l’anècdota -que ens 
passa sovint- doncs tot el suport del nostre Grup a la iniciativa.  
 
De fet, ja ho sap l’Alcalde i els regidors implicats, que al Parlament i al 
Congrés dels Diputats hem fet que els nostres Diputats també s’hi posin 
perquè és d’aquelles coses que el ciutadà no entén. Aleshores crec que 
és important, potser és un “pel” anecdòtic pel fet en sí, i que al final 
hàgim d’estar totes les administracions d’aquest Estat discutint sobre la 
decisió que algú va prendre de senyalitzar d’una manera absurda la 
nostra ciutat, però al final també hem d’estar per aquestes coses.  
 
Per tant, tot el suport a l’Alcalde i lamentar que la Delegació del Govern 
no tingui cap tipus de sensibilitat sobre aquest tema i esperar que el 
Govern de la Generalitat també ens acompanyi en aquest procés, perquè 
s’ha fet una iniciativa perquè el Govern ho faci i volem que el Govern de 
Catalunya -que defensa el territori- també ens ajudi, ja que això no és 
un tema només “de los de Cornellà que estan locos”, sinó que estem 
patint la absurditat d’un conjunt de funcionaris i alts càrrecs que no 
tenen cap tipus de sensibilitat.  
 
Senyora Maria Isabel Pérez Espinosa, regidora del Grup Municipal 
del PP 
 
Vull aprofitar per fer algunes matisacions en el tràmit que s’ha seguit en 
tot això.  
 
Com bé ens informava l’Antonio Martínez a la Comissió, es va fer una 
gestió des de l’Ajuntament i es va posar en coneixement de la Delegació 
la falta de correspondència entre la senyalització i el territori real. I com 
bé hem vist a l’expedient de Secretaria, en la carta que des de 
l’Ajuntament es fa arribar a la senyora Llanos de Luna, s’exposen els 
motius pels quals es creu que s’ha de canviar la senyalització i es 
demana aquest canvi. I el Subdelegat del Govern respon un per un tots 
els motius, argumentats per l’Ajuntament, que crec que suficientment 
argumentats, i inclús amb bases de normativa interna, i darrere 
d’aquesta resposta –pel que he pogut veure en l’expedient- es deixen les 
gestions des de l’Ajuntament. 
 
Nosaltres, quan ens han informat en la Comissió, entenem que és cert 
que hi ha una necessitat real de canviar aquesta senyalització, i aquest 
Grup s’ha posat també a treballar fent gestions amb la Delegació i, de 
fet, ens consta que el Tinent d’Alcalde té ja data per a una reunió amb 
el Subdelegat i tractar el tema, -que crec- amb una predisposició al 
diàleg i a la negociació. Així que en aquest panorama l’acord perd una 
mica de sentit, més que res perquè en el fons estem d’acord, i en aquest 
sentit presentem les esmenes  en to dialogant, perquè pensem que és el 
millor per a Cornellà canviar la senyalització. Però en les formes sembla 
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que, al final, es busca més la confrontació que realment resoldre el 
problema quan hi ha una data de reunió entre les duess 
administracions.    
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Entre la confrontació i la desafecció buscarem el terme mig, perquè clar, 
el núvol no cal que estigui a Madrid. Hi ha gent que està molt a prop i 
també està en el núvol i no fa cas d’aquesta ciutat. I ho posaré en 
evidència aquesta tarda en aquest Ple, malauradament. 
 
Per tant, les coses són més senzilles. Algun tècnic no va  fer les coses 
bé, i això no té res a veure amb cap partit polític, amb cap Ministre ni 
amb cap Delegat de Govern. Ho vaig explicar a la Junta de Portaveus i 
s’ha d’entendre així. És reforçar el que estem fent. 
 
Jo he parlat amb el senyor Alberto Fernández Díaz, que està fent 
gestions,  cosa que li agraeixo públicament i aprofito aquí per fer-ho, i 
tothom estem fent coses que són de sentit comú, i ja està. El que fem és 
aprovar una cosa de sentit comú i que no hi hagi confrontacions. 
 
I, per tant, tots ajudarem per fer les coses amb sentit comú i això és el 
que diu aquesta declaració, o sigui, no va en contra de ningú i el que 
intentem és que algú apliqui el sentit comú. 
 
Senyora Maria Isabel Pérez Espinosa, regidora del Grup Municipal 
del PP 
 
Hi ha una esmena presentada. 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Una esmena, de què?, en això no hi ha esmenes, això és una moció de 
grups. 
 
Doncs bé, passarem a votació la esmena. 
  
La esmena presentada pel Grup Municipal del PP diu el següent: 
 
“Atès la resposta rebuda per escrit del senyor Emilio Ablanedo Reyes, 
subdelegat del Govern de Barcelona, a les demandes del Tinent 
d’Alcalde d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, senyor Antonio Martínez 
Flor sobre la senyalització del nou tram de l’A-2 modificat pel projecte 
“Mejora del Enlace Autovia A2, p.k. 611. Tramo: El Prat de Llobregat”. 
 
Atès que aquesta resposta responia motivadament un per un els punts 
plantejats en la petició del Tinent d’Alcalde. 
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Atès que els motius exposats en la resposta rebuda de la subdelegació 
del Govern atenen a raons de caire formal. 
 
Atès la sortida 607 de la mateixa autovia, en la qual apareix la 
indicació “Cornellà de Llobregat”. 
 
Atès la normativa vigent en matèria de senyalització; en concret, 
l’apartat 2.3.3.1. “Carteles de salida y Carteles Informativos” de la 
instrucció de Carreteres Normas 8.1-IC “Señalización Vertical” que 
exigeix un tràfic almenys del 15% durant 150 jornades de l’any per 
poder considerar indicar la pròxima del RCD Espanyol. 
 
Atès la normativa vigent en matèria de senyalització; en concret, 
l’apartat 2.3.3. “Localizaciones adyacentes a la carretera” de la 
instrucció de Carreteres Norma 8.1.-IC “Señalización Vertical” que no 
permet la indicació de llocs d’interès a menys que la sortida sigui 
directa. 
 
Atès la real necessitat d’un esclariment en la senyalització de la nova 
sortida de l’A-2 al nostre municipi. 
 
Per tot el que s’exposa, el Grup Municipal del Partit Popular de 
Cornellà, 
 

SOL·LICITA 
 
Primer.- Suprimir del paràgraf segon el següent text: “(...) i la negativa 
de facto a donar curs a la nostra petició.” 
 
Segon.- Incloure en el lloc de l’anterior frase el següent redactat: “(...) 
que en la seva resposta exposava un seguit de raons motivades per les 
quals formalment existeixen dificultats en dur efectivament a terme el 
canvi de senyalització. 
 
Tercer.- Incloure en el quart paràgraf, seguint la frase: “(...) i, en tot 
cas, com a destinació secundària, la ciutat de l’Hospitalet de 
Llobregat.”, la següent redacció:  
 
Aquest canvi, haurà de comportar la modificació també del cartell de 
la sortida 607 que o bé haurà de suprimir la indicació en segon terme 
que fa a “Cornellà de Llobregat” o bé haurà d’incloure la puntualització 
de què es tracta de la sortida “sud”.” 
 
Quart.- Incloure al final de l’esmentat paràgraf quart, canviant el punt 
final  per un punt i coma, la següent frase: “; per això, demanem que 
s’executin les actuacions necessàries per  a què la normativa vigent en 
aquesta matèria permeti indicar la proximitat exigida del 15% del 
tràfic durant 150 jornades de l’any.” 
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Cinquè.- Modificar els annexos gràfics per tal de què s’ajustin al nou 
redactat que es proposa.” 
  
 
 
VOTACIÓ 
 

Sotmesa a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal del PP és 
rebutjada per majoria absoluta dels assistents. 
 

Abstenció: 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa,  
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 

Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  
   
VOTACIÓ 
 

Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
 

Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  
 
Vots a favor: 
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Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa,  
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada.  
 
   
 
 
 
6. Demanar al Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya que acordi instaurar de nou el dispositiu de vigilància 
especial que exercien conjuntament els Mossos d’Esquadra, els 
Grups de suport (ARRO) i la Guàrdia Urbana de Cornellà de 
Llobregat per a la seguretat del sector Famades, durant l’horari de 
funcionament i sortida de les discoteques de la zona.  

Demanar vigilància sector  
Famades, durant horari  
discoteques de la zona. 

DICTAMEN 
 
“Vist que els darrers incidents produïts en el polígon Famades 
d’aquesta Ciutat han posat en evidència una necessitat que aquest 
Ajuntament ve manifestant des del passat mes de juliol de 2011, en el 
que de manera unilateral, el Departament d’Interior va decidir 
suprimir la vigilància especial que tenia assignada a l’esmentat polígon 
i que consistia en un dispositiu conjunt dels Mossos d’Esquadra, els 
grups de suport (ARRO) i la Guàrdia Urbana de Cornellà que 
controlava, a la sortida dels locals, l’itinerari dels usuaris i els dirigia 
fóra del nucli urbà de la ciutat de L’Hospitalet.  
 
D’altra banda, arran de la publicació de l’Ordre INT/358/2011, de 19 
de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments 
oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives 
sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa 
dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu 
Reglament, les activitats recreatives de discoteques, sales de ball i 
sales de festes, entre d’altres recollides a l’article 7 de la referida 
norma, tenen la potestat d’ampliar el seu horari de tancament en els 
períodes de vacances (Nadal, Setmana Santa i període estival) i 
determinades festivitats (Carnestoltes i festes locals o patronals); la 
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norma, que abasta tot el territori de la comunitat autònoma, és 
d’aplicació directa pel titular de l’activitat. 
 
L’especial situació de les discoteques del polígon Famades de Cornellà, 
la seva proximitat amb la veïna ciutat de l’Hospitalet, i els diferents 
incidents produïts, ens porta a manifestar la nostra disconformitat a 
l’ampliació horària establerta per l’Ordre departamental. Per aquesta 
raó, com a Ajuntament afectat territorialment, volem acollir-nos a la 
reducció d’horari prevista en l’article 14 d’aquella Ordre i deixar 
constància de que tramitarem l’oportuna petició davant les direccions 
generals competents en matèria d’espectacles públics i activitats 
recreatives i en matèria de policia i seguretat pública, una vegada 
conclosos els preceptius informes, actualment en preparació. 
 
Per tot el que s’ha exposat, aquesta Comissió Informativa de l’Àrea de 
Política Territorial i Seguretat, en ús de les atribucions que legalment 
té conferides, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
  

ACORDS  
 

Primer.- Demanar al Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya que acordi instaurar de nou el dispositiu de vigilància 
especial que exercien conjuntament els Mossos d’Esquadra, els grups 
de suport (ARRO) i la Guàrdia Urbana de Cornellà per a la seguretat 
del sector Famades de Cornellà de Llobregat durant l’horari de 
funcionament i sortida de les discoteques de la zona. 
 
Segon.- Manifestar la disconformitat d’aquest Ajuntament a 
l’ampliació d’horari establerta per a les discoteques, sales de ball i 
sales de festes, recollida a l’article 7 de l’Ordre INT/358/2011, de 19 
de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments 
oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives 
sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa 
dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu 
Reglament, i informar al Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya de la intenció d’aquest Ajuntament d’acollir-se a la reducció 
prevista a l’article 14 de la mateixa norma. 
 
Tercer.-  Donar trasllat d’aquest acord al Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 
per al seu coneixement i efectes.” 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
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Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Política Territorial i Seguretat  
 
Aquest és un acord que té dos punts.  
 
Per un costat, els Mossos d’Esquadra i l’Ajuntament de Cornellà, de 
forma unilateral –després m’ha arribat per part d’algun Grup que ho 
havien parlat en l’Ajuntament de l’Hospitalet, cosa que no sé, perquè jo 
no parlo d’altres termes municipals- van retirar en el mes de juliol la 
vigilància extraordinària que estaven efectuant en la zona de les 
discoteques de Famades. 
 
Des dels mesos de juliol i agost és una baixada en el tema de les 
discoteques, no es va notar i nosaltres després vam insistir que 
pensàvem que aquesta vigilància hauria de continuar, però no ha 
continuat com estava abans de juliol de l’any passat per part dels 
Mossos d’Esquadra. I nosaltres a l’acord el que demanem és que els 
Mossos d’Esquadra tornin a muntar el mateix operatiu que muntaven 
abans del mes de juliol de l’any passat en la zona de les discoteques de 
Famades. 
 
Per  altra banda, va haver una nota de la Delegació d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya en la qual augmentava l’horari de les 
discoteques en unes dates determinades.  
 
Nosaltres pensem que les discoteques no han d’augmentar aquest 
horari -es deixava tancar a les 6:45 de la matinada- i, per tant, el que 
fem és dir que presentarem els informes municipals i hem demanat 
l’informe als Mossos d’Esquadra, perquè quan el tinguem, farem un 
decret rebaixant l’horari, que ha de validar la Generalitat de Catalunya, 
perquè sinó, no serveix aquest Decret. I nosaltres el que demanem en 
aquest acord és que els Mossos tornin a la vigilància que feien abans de 
juliol de l’any passat, per un costat, i, per l’altre costat, que quan arribi 
el Decret de l’Ajuntament, la Generalitat ho validi i no augmenti l’horari 
en les discoteques de Famades.       
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU   
 
Nosaltres compartim en bona part l’esperit d’aquest acord, el que serien 
els dos punts, però sí que tenim alguna cosa a dir. 
 
Pel que fa a la part de regulació dels horaris d’espectacles i d’activitats 
recreatives, ja sabem que amb la nova Llei d’Espectacles, el que fa el 
legislador és fer una legislació genèrica, el que fa és si creu que la 
situació és bona i es necessita, ampliar l’horari de discoteques. Però 
quan el legislador fa aquest tipus de lleis a nivell genèric, doncs sempre 
posa aquestes possibles excepcions que pugui haver-hi, i llavors per 
això dóna la facultat a aquest Ajuntament de què pugui enviar l’informe 
per tal d’acollir-se a la no ampliació. Perquè clar, el legislador el que 
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pensa és que les discoteques estan molt apartades, però hi ha casos -
com el cas de Cornellà que tenim aquestes discoteques colindants amb 
una zona residencial- i per això dóna aquest punt. 
 
Ens agrada que aquest acord s’enviï a l’Ajuntament de l’Hospitalet, 
perquè vaig poder anar al Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet fa 48 
hores i es va debatre aquest tema, i el Tinent d’Alcalde de Seguretat 
tenia total desconeixement que existís aquest epígraf, aquest article 14 
de la Llei que permet que el municipi pugui acollir-se i evitar aquesta 
ampliació de l’horari.  
 
Va haver-hi una mica de picabaralla acusant a Convergència per haver 
fet aquesta Llei quan realment no coneixia això i ens va deixar bastant 
malament al Grup Municipal i, per tant, està bé que li fem arribar a 
l’Hospitalet i que tinguin coneixement que hi ha aquesta possibilitat i 
que aquest Ajuntament s’acolli, i crec que això ho hem de celebrar. 
 
Pel que fa a l’altra part, pel que fa a la part del Mossos d’Esquadra, 
nosaltres hem introduït esmenes perquè aquí hi ha un seguit de 
versions que no ens acaben de quadrar. 
 
Les esmenes diuen el següent: 
 
“De la part expositiva: 
 
1. Supressió de “de manera unilateral, el Departament d’Interior.” 
2. Addició de “la presidenta de la Junta de Seguretat de l’Hospitalet 

de Llobregat, l’Alcaldessa  Núria Marín”, posterior a mes de juliol 
de 2011. 
 

De la part resolutiva: 
 
1. Supressió al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
2. Addició “l’Alcaldessa i Presidenta de la Junta de Seguretat de 

l’Hospitalet de Llobregat” entre demanar i que acordi instaurar.” 
 
Aprofitant el dia de les Esquadres, amb la visita del Conseller senyor 
Felip Puig  i del Director General de la Policia, vaig anar a parlar amb el 
Director General de la Policia –justament feia unes hores que ens havien 
donat aquesta proposta a la Comissió Informativa- i els hi vaig fer 
saber. 
 
El problema és que la versió que vostès avui estan explicant no és la 
mateixa. La versió del Director General de la Policia -i que m’ha dit que 
ho podia explicar en aquest Ple- és que en una Junta de Seguretat de 
l’Hospitalet, la Presidenta de la Junta de Seguretat de l’Hospitalet, 
l’Alcaldessa, senyora Nuria Marín, demana al Conseller que la dotació 
de Mossos que existeixen a la zona de Famades, els traslladin a l’altra 



 
 

 
 

 
Plaça de l’Església, 1  08940 Cornellà de Llobregat 
Tel. 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00 

 

 49

part de l’Hospitalet perquè considera que té un problema de seguretat 
major a la part nord de l’Hospitalet. 
 
Val que és el Conseller qui té aquesta potestat de dir què fa amb els 
Mossos, encara que  l’Alcaldessa sempre ha manifestat aquesta 
tendència a voler controlar els Mossos i, no, els Mossos els porta el 
Departament d’Interior i,  per tant, el que sí que hi ha és una Junta de 
Seguretat Presidida per l’Alcaldessa, on diu: “si us plau, demanaria que 
aquests Mossos anessin en aquest horari cap a l’altra part de la ciutat”. 
I  el Conseller el que acaba dient és que els Alcaldes són els que tenen 
el coneixement del territori, coneixen bé quina és la situació i, per tant, 
“si vostè creu què és el que s’ha de fer, doncs jo ho faig”. 
 
Per tant, l’esperit de les nostres esmenes és eliminar aquesta part que 
diu: “el Departament d’Interior, de forma unilateral” -perquè això per la 
nostra versió no és veritat- i llavors el que nosaltres hem parlat és que el 
nostre Grup parlamentari faci una pregunta al Conseller en el 
Parlament, dient-li que manifesti públicament què és el què ha passat.  
El Conseller em sembla que ha accedit i se li preguntarà i ell explicarà 
quina és la seva versió. 
 
Amb tot això el que volem deixar palès és que dóna la sensació com si el 
propi Ajuntament de l’Hospitalet amb la seva Alcaldessa que és la qui 
decideix fer això i nosaltres estem acordant una altra cosa. 
 
Aprofitant que vaig anar al Ple i que es va tractar el tema de Famades, 
és bastant important veure quan parlava l’Alcaldessa que no va fer cap 
referència a la retirada dels Mossos. És a dir, hi havia una moció del 
Grup de CiU que deia que hi havia un problema de seguretat, etc, però 
en cap moment es deia que demanava a la Conselleria d’Interior que 
tornessin aquests Mossos. És estrany. Per què?, doncs perquè és més 
fàcil pensar que la pròpia Alcaldessa és qui ha decidit això. I frases que 
es van dir en aquell Ple per part de l’Alcaldessa és que “les forces de 
seguretat han de donar servei a tota la ciutat”, o, “Famades és 
important, però també ho és tota la ciutat”.  
 
Per tant, el que nosaltres aquí veiem és que això es podria solucionar 
d’una forma bastant fàcil, amb que tots dos Alcaldes es posessin 
d’acord dient: escolti tenim un problema a Famades, crec que els 
efectius que vostè ha dit que es portessin de la zona de Famades de 
l’Hospitalet cap a la zona nord, doncs que es restituïssin. Per tant, 
l’esperit de les nostres esmenes crec que a qui li hem de fer arribar és, 
no només al Departament d’Interior sinó també a la Presidenta de la 
Junta de Seguretat de l’Hospitalet, que és qui ha fet que els Mossos es 
portin cap a la zona nord. 
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Senyor  Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
La paraula “fàcil” no està mai en el debat de les discoteques de 
Famades. No és gens fàcil, ni tampoc és fàcil la seguretat, ni tampoc són 
fàcils els debats. 
 
Ja hem dit abans que per a nosaltres el model de les discoteques de 
Famades no és el model que volem per a l’oci de la gent jove de la 
nostra ciutat. Crec que la majoria de gent d’aquesta ciutat entén que ens 
agradaria que l’oci nocturn d’aquesta ciutat fos un altre i fos 
segurament de menor risc per a la salut pública –per dir-ho així-. 
 
Alhora hi ha un altre factor que a nosaltres ens preocupa molt i és el fet 
de què és un dels conflictes o un dels elements que més notícies 
negatives genera de la nostra ciutat, i crec que com a Ple, hem de fer 
una reflexió i hem de ser conscients. Uns i altres fem molts esforços per 
intentar que Cornellà tingui una imatge positiva pel conjunt de l’Àrea 
Metropolitana i crec que això ho hem millorat, i que no som vistos com 
una ciutat amb molts conflictes socials i molts conflictes d’ordre públic, i 
lamentablement, les discoteques d’allà baix concentren un bon grapadet 
de notícies negatives d’altercats, de baralles i d’inseguretat. 
 
En definitiva, em sembla que és raonable i entenem que és força oportú 
que intentem que, en la mesura de les nostres possibilitats, com a 
Consistori, fem que sigui el màxim de compatible l’activitat que es faci 
allà baix ,amb la ciutat que volem tenir i amb les relacions veïnals que 
volem tenir. Crec que té força sentit que demanem als Mossos 
d’Esquadra que ens donin un cop de mà i que, com havien fet abans, ho 
facin, i que entenguin -crec que això és positiu també per a la ciutat de 
l’Hospitalet- que es reforci la seguretat en aquella zona, que em sembla 
que és raonable i ens ajudaria a tenir menys notícies negatives.  
 
Creiem que és raonable i insistim en què tant de bo puguem limitar al 
màxim el tipus d’oci que hi hagi allà i entenem que és una decisió de la 
Conselleria d’Interior. Lògicament han de jugar els Alcaldes i lògicament 
la coordinació institucional ha de ser l’habitual entre dos municipis 
veïns com Cornellà i l’Hospitalet, però, en tot cas, aquí també ens ha 
d’ajudar el Govern de la Generalitat.    
 
Senyora Maria Isabel Pérez Espinosa, regidora del Grup Municipal 
del PP  
 
Para situar-nos una mica, el punt u, és qui té la competència sobre els 
Mossos, per a col·locar-los en un lloc o un altre. 
 
El punt dos és per manifestar el desacord amb una Ordre que atorga 
des del dia següent a la seva vigència, la competència a aquest 
Ajuntament per a no acollir-se a aqueixa ordre. Així que l’un per l’altre 
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“la casa sense escombrar”, i una mica seguint el fil del que deia l’Arnau, 
els veïns són els que pateixen, els usuaris són els que estan patint les 
conseqüències. 
 
Nosaltres retirarem l’esmena perquè creiem que és raonable l’acord que 
es demana, però, com a recomanació, no hem de perdre el temps en 
manifestar-nos més i comencem a solucionar els problemes dels veïns.  
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Miri, portem molt de temps a sobre d’aquest tema. Molt de temps, i jo sí 
que recordo d’on vinc i qui va intervenir en aquests temes, per tant una 
mica de rigor. D’on venim i què ha passat en aquella zona i el que estem 
fent avui, i el que fem avui és fruit d’una manifestació que no s’hagués 
tingut que realitzar. 
 
I de bon “rotllo” Jordi, jo no sé si avui en aquest Ple està el Portaveu de 
CiU de l’Hospitalet o està el Portaveu de CiU de Cornellà.  
 
I també amb rigor. J soc President de la Junta Local de Seguretat però 
no tinc capacitat per decidir quants Mossos venen a Cornellà i quants 
Mossos han d’intervenir a Cornellà. No la tinc. I parlo de Cornellà, i jo sí 
que he mantingut, com a Ajuntament, tots els meus recursos allà i totes 
les meves accions jurídiques, tècniques i administratives quan les 
discoteques no han complit el que devien fer. 
 
Però algunes vegades hi ha manifestacions tan oportunistes que es 
passen de frenada i la resposta és clara, parlem del municipi de 
Cornellà. En el municipi de Cornellà es va decidir retirar unes dotacions 
de Mossos d’Esquadra, i si algú reclama que hi tornin, jo li acompanyo.  
 
I és el que fem, només fem això, manifestar això, i tot l’altre de com 
funcionen o no funcionen, doncs bé, cadascú té un tràmit i contestaran 
un dia els Mossos d’Esquadra i ens diran si podem o no podem retallar 
horaris, i quan això es faci, l’Ajuntament prendrà la seva decisió, la qual 
està presa des del principi que es va aprovar aquesta Llei, que era 
reduir, però ens han d’autoritzar. No és una decisió unilateral nostra. 
Això és el que farem.  
 
I respecte a aquest tema és tan senzill com això. Si estem tots tan 
preocupats, em semblarà molt bé fer una pregunta al Parlament i allà on 
calgui, i espero que la resposta sigui que tornen. Ho espero, perquè sinó 
sí que estaríem en el mateix núvol que sembla que està no sé qui, que 
està no sé a on.  
 
Si tots coincidim en què la situació s’ha de continuar controlant, s’ha de 
fer amb els recursos que es feien. I si hi ha municipis que demanen més 
recursos policials serà un problema de la Conselleria com redistribueix 
els seus recursos policials. No és el problema d’aquest Ajuntament ni 
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d’aquesta ciutat, i, a més, ho dic en un to que no és crític, ho dic en un 
to descriptiu. A més a més ho vaig explicar a la Junta de Portaveus, i 
algunes vegades alguns tenen l’oportunitat d’estar en silenci i la 
desaprofiten, perquè són oportunistes només, i hi ha manca de rigor i 
per això arriba aquesta moció a aquest Ple.      
 
Després d’això l’esmena presentada pel Grup Municipal del PP és 
retirada pel seu Portaveu. 
 
 
VOTACIÓ 
 

Sotmesa a votació l’esmena presentada pel Grup de CiU és rebutjada 
per majoria absoluta dels assistents. 
 

Vots en contra: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa,  
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 

Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  
 

Vots a favor: 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
   
 
 
VOTACIÓ 
 

Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
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Abstenció: 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 

Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa,  
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
   
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE 
CIUTADANIA 
 
 
7.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que assumeixi el seu 
compromís i garanteixi la viabilitat de les escoles bressol 
municipals, amb finançament necessari per fer-les 
econòmicament sostenibles.  

Demanar compromís i  
viabilitat escoles bressol  
per fer-les econòmicament  
sostenibles. 

DICTAMEN 
 
“Atès que el govern de la Generalitat de Catalunya ha anunciat que es 
veurà afectat el finançament de places d’escoles bressol municipals, 
incomplint així el compromís i l’acord de col·laboració entre del 
Departament d’Educació (actualment Departament d’Ensenyament) de 
la Generalitat de Catalunya i les entitats municipalistes signat l’any 
2004, passant de 1.800 euros per plaça i curs, a 1.000 euros.  
 
Atès que els esmentats compromisos se sostenen amb uns convenis 
vigents amb els municipis negociats en el marc de la Comissió Mixta 
formada pel Departament d’Ensenyament i les entitats municipalistes, 
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Associació Catalana de Municipis i Federació Catalana de Municipis, 
pel quals els ajuntaments assumien la construcció i gestió de les 
places d’escola bressol i la Generalitat es comprometia a unes 
aportacions per la construcció i per al seu sosteniment, de l’entorn 
d’un terç de la despesa anyal que comporta el funcionament del servei. 
 
Atès que l’ajuntament de Cornellà de Llobregat considera l’educació en 
l’etapa de la primera infància, dels 0 als 3 anys,  un moment clau en el 
desenvolupament dels infants i una eina important per poder caminar 
en la igualtat d’oportunitats, i de gran valor educatiu. 
 
Atès que l’ajuntament de Cornellà ha fet un gran esforç en els darrers 
anys construint 4 noves escoles que han permès crear 330  places més 
a la xarxa pública d’escoles bressol de la nostra ciutat, en el marc 
d’aquest conveni amb la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que el Departament d’Ensenyament ha notificat als ajuntaments 
una reducció de les aportacions fixades en les quotes d’ensenyament 
pel conveni del curs 2010/2011, a curs vençut, passant de 1.800 
euros a 1.600 euros. 
 
Atès que aquest canvi respecte al compromís recollit en el conveni ha 
suposat per al nostre municipi una disminució dels ingressos 
previstos en 128.200 euros, solament pel que fa al curs 2010/2011, 
incompliment que  s’afegeix a més el fet que encara no s’hagi fet cap 
ingrés de la quantitat esmentada. 
 
Atès que les informacions rebudes en el marc de la Comissió Mixta 
també fan referència a que al curs 2011/2012, l’aportació provable 
podria ser de 1.300 euros per plaça i curs; i que això suposaria una 
manca d’ingrés al nostre ajuntament de 320.500 euros. 
 
Atès que l’actual informació provinent de la Conselleria és que passarà 
a 1.000 euros l’aportació de la Generalitat de Catalunya als municipis 
per any i plaça pel curs  2012/2013, i que això suposaria una manca 
d’ingrés total d’uns 512.800 euros. 
 
Atès que aquestes mesures trenquen de forma unilateral els criteris de 
finançament del servei, que posen en risc la seva sostenibilitat i 
comporten per tant una gran incertesa sobre el seu futur, donat que 
inevitablement suposarà un augment de la quota que han d’assumir 
les famílies, amb el conseqüent perill que moltes no puguin assumir-
les. 
 
Atès que aquest posicionament de la Generalitat suposa un greu 
retrocés en la defensa de l’etapa educativa de 0 a 3 anys, que és 
competència de la Generalitat de Catalunya, i atenta contra la 
conciliació laboral i familiar que s’ha impulsat i defensat als darrers 
anys. 
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Vist l’informe del Director del Departament d'Educació i la Cap 
Administrativa de Polítiques de Ciutadania que informen 
favorablement. 
 
Atès que el ple és competent per l’aprovació del present acord, segon 
estableix l’article 52.2.d) 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.  
 
Per tot això, aquesta Comissió Informativa de l’Àrea de Polítiques de 
Ciutadania, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que assumeixi el seu 
compromís i garanteixi la viabilitat de les escoles bressol municipals, 
amb el finançament necessari per fer-les econòmicament sostenibles, 
respectant així l’actual model de col.laboració institucional definit per 
la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya i la Llei 
5/2004 del Parlament de Catalunya de Creació de Llars d’Infants de 
Qualitat. 
 
Segon.- Remetre aquests acords al Molt Honorable President de la 
Generalitat de Catalunya, a la Consellera d’Ensenyament, als 
portaveus dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, així 
com a les associacions de pares i mares i als diferents centres 
educatius de Cornellà, amb la finalitat de que tinguin coneixement del 
seu contingut.” 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Rocio García Pérez, Presidenta-Delegada de la Comissió 
Informativa de Polítiques de Ciutadania 
 
Referent a aquest punt voldria expressar, més enllà del que diu l’acord, 
una sèrie de postures que creiem que són importants deixar-les paleses 
en aquest Ple. 
 
El partit Socialista de Catalunya considera l’educació com un element 
estratègic prioritari de l’acció política per sortir de la crisi econòmica i 
per avançar en la consecució d’una societat molt més formada i 
cohesionada. 
 
El PSC té una gran preocupació per les conseqüències que estan tenint i 
per les que tindran les decisions que s’estan prenent en el terreny de 
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l’educació, tant en el Govern de la Generalitat de Catalunya, com en el 
Govern d’Espanya. 
 
A Catalunya, els retrocessos lligats a la supressió de la sisena hora als 
centres de titularitat pública, l’estat de paràlisi del desplegament de la 
Llei d’Educació de Catalunya, la insensibilitat respecte a l’impacte 
social en l’endarreriment de beques i ajudes, entre d’altres mesures de 
menysteniment dels municipis i de la població de la nostra ciutat, estan 
portant el sistema educatiu a una situació molt complicada. A més, la 
darrera aportació per part del Ministeri d’Educació amb les mesures 
anunciades pel Ministre, ens aboquen a una pobre i mala situació del 
sistema educatiu, que amb l’aportació i esforç de tothom havíem bastit 
al nostre país. 
 
A aquesta ja complicada situació hi afegim una situació alarmant per 
com el Govern de la Generalitat de Catalunya està abordant i conduint 
l’etapa educativa dels 0 als 3 anys. 
 
Les i els socialistes sempre hem defensat la importància de l’etapa 
educativa dels 0 a 3 anys, pel que aporta al desenvolupament de les 
potencialitats de l’infant i pels posteriors beneficis en la consecució amb 
èxit dels ensenyaments obligatoris, que creiem que contribueix a la 
igualtat d’oportunitats i a la cohesió social. El veritable suport a les 
famílies és el que dóna possibilitats de conciliació laboral amb la vida 
personal de mares i pares. 
 
La important xarxa pública d’escoles bressol té el seu origen en una 
Iniciativa Legislativa Popular que va ser transformada per Llei pel 
Parlament de Catalunya. La retallada executada pel Departament 
d’Ensenyament en l’aportació al sosteniment de les places d’escola 
bressol significa un menysteniment dels mandats legals del Parlament 
de Catalunya. 
 
També valorem positivament els acords de les entitats municipalistes –
Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de 
Catalunya- en la resolució en demanda dels recursos necessaris i 
suficients per a garantir l’existència d’una oferta de 0 a 3 anys 
necessària per a les escoles bressol de Catalunya i també a la nostra 
ciutat. 
 
Aquesta situació d’incompliment del compromís i l’acord de col·laboració 
entre el Departament d’Educació (actualment Departament 
d’Ensenyament) de la Generalitat de Catalunya i les entitats 
municipalistes signat l’any 2004, ens ha fet conèixer que per al curs 
2012/2013, la Generalitat passarà de 1.800 euros per plaça i curs, a 
1.000 euros, quantitat que serà la que aportarà als ajuntaments per als 
nostres infants. 
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L’Ajuntament de Cornellà, com és sabut, ha fet un gran esforç en els 
darrers anys construint 4 noves escoles bressol que han permès crear 
330 places més a la xara pública de la nostra ciutat, un total de 641 
que són les que ara ofertem. I això s’ha fet en el marc d’aquest conveni 
amb la Generalitat i les entitats municipalistes. 
 
L’estiu passat ja es va trencar unilateral el conveni i el compromís que 
afectava al curs 2010/2011, passant de 1.800 a 1.600 euros, el que ha 
suposat una disminució dels ingressos previstos en una quantitat  de 
128.200 euros al nostre Ajuntament. Hores d’ara no s’ha fet cap ingrés 
de la quantitat esmentada, i a més a més, vull deixar palès el que ja 
sabem, que l’Ajuntament de Cornellà i aquesta Alcaldia va prendre la 
decisió de no augmentar la quota de les famílies per al curs 2011/2012.  
 
La situació en la qual ens trobem ara és que per al curs vigent, la manca 
d’ingrés per al nostre Ajuntament serà de 320.500 euros. Si la 
informació provinent de la Conselleria de què es passarà a 1.000 euros 
l’aportació de la Generalitat de Catalunya als municipis per any i plaça, 
pel curs 2012/2013, això suposaria una manca d’ingrés total d’uns 
512.800 euros. 
 
Per tot l’exposat –i com ja queda palès a l’acord- proposem demanar a la 
Generalitat de Catalunya que assumeixi el seu compromís i garanteixi la 
viabilitat de les escoles bressol municipals, amb el finançament 
necessari per fer-les econòmicament sostenibles, i respectant així 
l’actual model de col·laboració institucional definit per la Llei 12/2009, 
de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya i la Llei 5/2004 del Parlament 
de Catalunya de Creació de Llars d’Infants de Qualitat, així com 
traslladar el present acord al Molt Honorable President de la Generalitat 
de Catalunya i a la Consellera d’Ensenyament. 
 
Senyora Mònica Badia i Cortada, Regidora del Grup Municipal de 
CiU   
 
Des del Grup Municipal de CiU, donem suport a l’acord de demanar a la 
Generalitat de Catalunya els recursos necessaris, suficients i correctes 
per al manteniment de les escoles bressol municipals.  
 
En aquest sentit -hem de fer referència a la Rocio- coincidim doncs amb 
la resolució de les dues entitats municipalistes, l’ACM i la Federació  
Catalana de Municipis que, tot i la gran reducció dels fons de l’Estat 
destinats a la primera infància, cal que els ajuntaments continuïn 
disposant dels recursos que els permetin exercir les polítiques 
educatives a la primera infància, amb l’objectiu de contribuir a la millora 
social i al foment de la convivència.  
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Senyor  Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
La Regidora d’Educació ha fet una llarga explicació de quin és 
l’escenari, i quin és l’escenari de deslleialtat institucional i 
incompliments legals, -això són incompliments legals- i que falta que 
algú decideixi emprendre les vies legals i que tingui possibilitat de 
trobar solució en els tràmits legals, la qual cosa serà llarga i difícil de 
veure, i que no resoldrà els problemes de les famílies per demà.  
 
Per tant, crec que és la via institucional, la via política la que correspon i 
és una bona opció optar per declaracions com la que fem avui, que 
entenc que és una declaració de Govern i que hauria de comptar amb el 
màxim de suport, i no només dels grups municipals sinó del conjunt de 
les entitats i de la ciutadania de Cornellà, perquè creiem –i nosaltres ho 
hem defensat sempre- que estem parlant d’un dels principals elements 
de cohesió social que és l’educació, i en aquest cas un dels principals 
elements de millora de la situació i de la garantia d’oportunitats que són 
les escoles bressol.  
 
Malauradament, en aquest país, tret d’alguns exemples importants com  
va ser aquest Ajuntament en la recuperació de la democràcia i  durant 
uns anys es va tenir poca visió o poca sensibilitat envers les escoles 
bressol i es va pensar que era quelcom un element que ajudava a la 
conciliació familiar i poc més, amb molt poca visió envers a l’element 
principal i al subjecte principal educatiu que és el nen i la nena i en 
aquest cas, crec que tots els estudis així ho confirmen. I és important 
que siguem conscients de què en  l’etapa 0-3 tothom coincideix que és 
una etapa clau en qualsevol  desenvolupament evolutiu d’un nen/a, i de 
què estem parlant de què s’està posant en risc la possibilitat de què hi 
hagi un bon creixement educatiu dels nens i nenes de la nostra ciutat. 
Estem parlant d’un element per a nosaltres bastant més sensible o 
segurament el tema més sensible que avui tractarem en aquest Ple. 
 
En definitiva, nosaltres, evidentment, en tant que membres de les juntes 
de govern d’ambdues entitats municipalistes, hem donat suport a les 
declaracions que han pres les dues entitats, tant la Federació de 
Municipis com la Associació Catalana de Municipis, però entenem que 
també hem d’anar més enllà, i segurament hem de demanar més suport 
perquè és un tema clau. La voluntat del Govern de Catalunya de deixar 
fora de la participació educativa el món local és evidentíssima, 
descarada i injusta.  
 
Els ajuntaments hem de poder intervenir en la construcció 
d’oportunitats educatives dels nostres ciutadans i ciutadanes i aquest 
és un exemple molt clar però tenim d’altres. Crec que aquest és un dels 
elements que en aquests quatre anys haurem de discutir. Nosaltres no 
podem permetre que la Generalitat ens deixi fora de les possibilitats 
d’intervenir en com els nostres ciutadans i ciutadanes poden accedir a 
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l’educació pública, de qualitat i amb garanties de promoció social, que 
és el que estem discutint avui. 
 
Malauradament, crec que darrera d’aquesta discussió política tindrem 
una segona, que és de com ens quadren els números. I crec també que 
haurem de fer un exercici col·lectiu d’intentar que els números quadrin i 
entenem que segurament les famílies d’aquesta ciutat no poden pagar 
més per les escoles bressol i haurem de buscar una solució per intentar 
que el mínim possible d’impacte econòmic vagi a parar a les famílies 
d’aquesta ciutat.     
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Per part del nostre Grup dir que, igual que en l’ACM i la Federació de 
Municipis s’ha donat suport a aquest acord, a Cornellà en concret, -per 
suposat- estem també d’acord en què es mantingui la dotació per a les 
famílies que tenen els seus fills en aquesta edat escolar de 0 a 3 anys.  
 
Entenem que és un dels punts o dels valors –potser- més importants per 
a la cohesió social, per al desenvolupament d’aquests nens/es i el futur 
de les famílies, però també s’ha de pensar que la situació és realment 
molt complicada, que s’ha d’entendre la situació econòmica que tenim i 
que els recursos són limitats i que s’ha de saber on van encaminats. 
Aquesta és una de les prioritats i per això, igual que hem fet en la 
Federació de Municipis i en l’Associació Catalana, hi donarem suport.   
 
 
VOTACIÓ 
 

Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels 
assistents. 
 

Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa,  
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
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Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
   
 
 
 
8.- Reconèixer oficialment la importància cabdal que el Canal de 
la Infanta Carlota ha tingut per al desenvolupament històric de la 
ciutat de Cornellà de Llobregat. 

Reconèixer importància  
Canal Infanta Carlota. 

DICTAMEN 
 
“Atès que la inauguració del Reial Canal de la Infanta Carlota l’any 
1819, va significar per a un conjunt de municipis de la riba esquerra 
del riu Llobregat, entre ells el nostre de Cornellà de Llobregat, el 
començament d’un llarg període de canvis i transformacions en el 
model productiu i en l’estructura social de la població. Aquests canvis 
van venir definits per la generalització de l’agricultura de regadiu i per 
l’inici del procés d’industrialització, de manera que la ciutat que avui 
tots coneixem és hereva directa d’aquell període històric. 

 
Atès que actualment, degut a les transformacions experimentades en 
l’estructura i el paisatge urbà, com a conseqüència de la lògica 
evolució i creixement de la ciutat, són molt minses les restes materials 
que queden d’aquesta important infraestructura hidràulica, sense 
treure importància històrica i patrimonial a aquestes restes, ja que són 
el testimoni directe d’un període molt important del nostre passat 
històric. 
 
Atès que per aquest motiu l’Ajuntament de la ciutat ja va impulsar ara 
fa uns anys, conscient de la importància històrica del Canal, una 
iniciativa que va permetre salvar  de la seva destrucció el salt d’aigua 
de la fàbrica can Vilumara, avui ja desapareguda, i el pont Quitllet, 
situat al sector Millàs de la nostra ciutat. Dues iniciatives importants 
que van significar preservar per al futur dos elements importants i 
originals del tram del Canal al seu pas per la ciutat. 
 
Atès que també el Parlament de Catalunya, en la seva sessió de 21 de 
març d’aquest any, ha aprovat per unanimitat de tots els grups polítics 
presents a aquesta cambra, un Text Transaccional en que es reconeix 
la importància històrica del Canal i insta les autoritats pertinents a 
declarar-lo Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) i promoure les 
mesures de protecció i difusió que corresponguin.  
 
Atès que en aquest sentit, l’entitat “L’Avenç de Cornellà, associació per 
al Patrimoni Històric i la Cultura”, s’ha adreçat recentment a aquest 
Consistori, per demanar que l’Ajuntament  reconegui la importància 
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històrica que el Canal va tenir per al desenvolupament de la ciutat, 
així com posar en valor les restes materials que resten d’aquesta 
important infraestructura hidràulica, per a coneixement de la 
ciutadania actual i futura.  
 
Vist l’informe del Director del Departament de Patrimoni Cultural i la 
Cap Administrativa de Polítiques de Ciutadania que informen 
favorablement. 
 
Atès que el Ple és competent per l’aprovació del present acord, segon 
estableix l’article 52.2.d) 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.  
 
Per tot això, aquesta Comissió Informativa de l’Àrea de Polítiques de 
Ciutadania, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
  

ACORDS 
 

Primer.-  Reconèixer oficialment la importància cabdal que el Canal de 
la Infanta Carlota ha tingut per al desenvolupament històric de la 
ciutat de Cornellà, així com adherir-se al text transaccional aprovat 
per la totalitat de grups polítics presents al Parlament de Catalunya, 
en el sentit d’estudiar la viabilitat d’incoar un expedient de declaració 
de Bé Cultural d’Interès nacional. 
 
Segon.- Dins de les actuals possibilitats pressupostàries, establir els 
recursos i mecanismes oportuns, per a la neteja, rehabilitació i 
senyalització del pont o passera del Canal situat a la part final de la 
Rambla Solanes; així com per a la senyalització del salt d’aigua de 
l’antiga fàbrica de can Vilumara, del pont Quitllet, situat al sector 
Millàs de la ciutat, i de les restes visibles del pont de can Mercader. 
 
Tercer.- Estudiar la possibilitat de batejar dos espais peatonals amb el 
nom de “Passeig del Canal”: primer, el recorregut peatonal que 
transcorre paral·lel a l’Avinguda de Maria Aurèlia Capmany, en el tram 
comprès entre el terme municipal de Sant Joan Despí i el Centre 
Comercial Llobregat; i segon, el tram comprés en el sector Millàs i zona 
exterior del parc de can Mercader fins arribar a l’espai 
d’ensinistrament de gossos “Agility”.  
 
Quart.-  Donar trasllat d’aquest acord al Parlament de Catalunya i a 
l’Entitat L’Avenç de Cornellà, per a què en tinguin coneixement." 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
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Senyora Rocio García Pérez, Presidenta-Delegada de la Comissió 
Informativa de Polítiques de Ciutadania 
 
El present acord de Ple vol recollir la petició que  a aquesta Alcaldia ens 
ha fet l’entitat l’Avenç de Cornellà, Associació per a la defensa i 
protecció del patrimoni històric i la cultura, que ens han demanat aquest 
suport que avui portem al Ple. És reconèixer la importància històrica que 
va tenir el Reial Canal de la Infanta Carlota en el desenvolupament de 
la nostra ciutat, així com posar en valor les restes materials que resten 
d’aquesta important infraesctructura hidràulica, per al coneixement de 
la ciutadania actual i futura. 
 
A hores d’ara és indiscutible que la construcció i el funcionament del 
Canal de la Infanta Carlota, inaugurat l’any 1819, va significar un 
impuls molt important pel desenvolupament econòmic de la comarca, i 
particularment pel municipi de Cornellà de Llobregat. 
 
El Canal va possibilitar el pas d’una economia de secà basada en la 
vinya i els cereals, a una altra de regadiu, molt més diversificada i amb 
uns altíssims rendiments. També va permetre el desenvolupament 
industrial del sector tèxtil. 
  
La Junta del Canal va construir dos salts d’aigua que produïen l’energia 
necessària per moure les turbines de dues indústries cabdals pel 
desenvolupament industrial de la ciutat: el salt de Can Vilumara, 
indústria, coneguda popularment com “la llana”, i el salt de Can Rosés, 
una de les fàbriques pioneres a la comarca en la fabricació i estampació 
de teixits. També es va construir una àmplia xarxa de canals i 
regadores secundàries que portaven l’aigua per la zona agrícola de 
Cornellà. 
 
Les males pràctiques urbanístiques desenvolupades a la segona meitat 
del segle XX, van fer desaparèixer d’una forma gairebé total el traçat i 
la infraestructura d’aquest gran equipament hidràulic, i a Cornellà –con 
d’altres municipis del Baix Llobregat- el Canal es troba totalment 
soterrat i la xarxa de canals i regadores pràcticament desapareguda. 
 
No obstant això, per una acció empresa per l’Ajuntament de la ciutat, i 
en la que també va col·laborar l’Avenç, es va aconseguir salvar  de la 
destrucció dos testimonis memorables del Canal, que són la comporta i 
el salt d’aigua de  Can Vilumara i un dels ponts de Can Quitllet en el 
Sector Millars. 
 
Ara el que es proposa és una segona intervenció, dirigida principalment 
a senyalitzar i fer difusió dels elements salvats, i valoritzar el traçat del 
Canal mitjançant la seva neteja i rehabilitació. 
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Els acords que portem al Ple el que diuen és que donem suport a 
aquesta iniciativa, però que tindrem en compte les actuals possibilitats 
pressupostàries per posar-les en marxa.   
 
Senyora Mònica Badia i Cortada, Regidora del Grup Municipal de 
CiU   
 
També en aquest cas el nostre Grup dóna suport a aquest 
reconeixement oficial de la importància que ha tingut històricament el 
Canal de la Infanta per al desenvolupament econòmic, industrial i 
productiu de tot el Baix Llobregat. 
 
L’existència d’aquest Canal que es va inaugurar al 1819, va significar 
una autèntica revolució del model productiu de gran part de la Comarca, 
tant pel que fa a la agricultura com la indústria. 
 
Actualment del Canal només queden uns quants trams, però encara 
som a temps de poder recuperar, rehabilitar i mantenir aquestes restes 
que formen part del patrimoni històric de la nostra ciutat i aquest acord 
és una gran oportunitat   
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Seguint amb la importància del Canal –com bé ha explicat la regidora i 
ha continuat Mònica- nosaltres estem d’acord amb el reconeixement de 
la importància que ha tingut per al desenvolupament, no només de 
Cornellà sinó de tota la zona del Baix Llobregat, convertint-lo en una 
zona de regadiu i posteriorment també va ser molt important per al 
desenvolupament industrial.  
 
Malauradament, pel tipus de ciutat i desenvolupament que s’ha anat 
seguint, es va perdre aquest Canal i el recuperar ara el valor històric i el 
valor arquitectònic del Canal ens resulta una bona opció i important. 
 
Per altre costat, també veiem que en el segon punt de l’acord, parla 
d’establir els recursos i mecanismes oportuns. Entenem que ha de ser 
així però també s’ha de tenir en compta –i tornant una altra vegada a la 
situació que ens trobem- que hi ha altres coses importants, ja que hi ha 
persones de la ciutat que ho estan passant malament i s’ha d’afrontar 
tot això.  
 
 
VOTACIÓ 
 

Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels 
assistents. 
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Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa,  
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
   
 
 
 
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA 
 
9.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de l’Administració 
Electrònica de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 

Aprovar inicialment Orde- 
nança reguladora Adminis- 
tració Electrònica. 

DICTAMEN 
 
“Vist  que el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació en les dues darreres dècades ha comportat l’aparició 
d’un nou entorn anomenat, societat de la informació i del 
coneixement; una nova realitat que ha fet possible que àmplies capes 
de la població puguin gaudir dels esmentats serveis que conformen 
uns nous paradigmes de relació entre la ciutadania, les empreses i les 
administracions.  
 
Atès que en aquest sentit el paper dels poders públics és cabdal en la 
promoció del desenvolupament de la societat de la informació i el 
coneixement, garantint els drets de la ciutadania i la cohesió social. 
 
Atès que la introducció de les eines TIC’s en l’organització 
administrativa ha portat aquests darrers anys a posicionar a les 
administracions públiques –i especialment a les administracions locals 
com administracions més properes a la ciutadania- en la direcció 
d’aprofundir en els principis que l’ordenament  jurídic  administratiu 
ha recollit tradicionalment: eficàcia i eficiència en l'actuació 
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administrativa, de coordinació i de transparència i millor servei a la 
ciutadania.  
 
Atès que aquest Ajuntament per facilitar la relació dels ciutadans i 
ciutadanes en la seva administració ha posat en funcionament 
diferents eines electròniques emparades en aquestes tecnologies i en 
les disposicions que s’han anat dictant per donar cobertura legal, tant 
des de l’Estat com de la Comunitat Autònoma, des de la basant 
pròpiament del procediment administratiu com de normes específiques 
relacionades amb aquest instruments de gestió.  
 
Atès que per donar un nou impuls a la implantació de l’administració 
electrònica es va encarregar l’elaboració d’una proposta d’Ordenança 
que regulés la utilització de les eines de la societat de la informació i el 
coneixement en les relacions jurídic administratives entre els 
ciutadans i les ciutadanes i l’Ajuntament, incloent-hi la consulta de la 
informació administrativa, la de les dades en poder de l’Administració 
municipal i la realització de tràmits i procediments per mitjans 
electrònics.  
 
Atès que amb aquest nou instrument regulador s’assumeix un 
compromís de promoció de l’ús d'aquestes tecnologies i de progressiva 
adequació de l’organització municipal; fent més accessibles els tràmits 
i els procediments per via electrònica, d’acord amb criteris d’eficàcia, 
economia i eficiència. 
 
Atès que la Seu electrònica és la plataforma central en que es sustenta 
la gestió, el funcionament, el control i el procediment per incorporar-hi 
informació  de tot el sistema que recull la proposta, i que és necessari 
establir la responsabilitat del departament que la haurà d’assumir. 
 
Atès que la proposta d’Ordenança s’estructura en trenta quatre 
articles agrupats en set capítols, sis disposicions transitòries, dos 
finals, una disposició addicional i dos annexos. 
 
Atès que els informes emesos respecte a la proposta d’Ordenança que 
se sotmet a la consideració del Ple Municipal elaborats per la 
Secretaria General, el Tresorer, i els Directors de Programes de 
l’Alcaldia i d’Informàtica, són favorables sobre el seu contingut. 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut 
conferides en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest 
Ajuntament, mitjançant Decret núm. 4523/11, de data 14 de juny de 
2011, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, de data 23 de juny de 2011, i en conformitat amb el que 
disposen els articles 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, en concordança amb els 
articles corresponents del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
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d’abril, amb els articles 58 i següents del Reglament d’Obres, Activitats 
i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny 
i l’article 5 del Reglament Orgànic Municipal d’aquest Ajuntament, la 
Tinenta d’Alcalde i Regidora delegada de Presidència proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança Reguladora de 
l’Administració Electrònica de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
el text íntegre del qual figura com a document annex a aquest acord. 
 
Segon.- Sotmetre l’aprovació d’aquesta Ordenança a informació 
pública i audiència als interessats per un termini de trenta dies, a 
efectes de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del 
corresponent Edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari dels de 
major difusió de la Província i al Tauler d’Anuncis d’aquesta 
Corporació, transcorregut el qual sense haver-ne presentat cap 
reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovat definitivament sense 
necessitat d’un nou acord.” 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Presidenta-Delegada de la 
Comissió Informativa de Presidència 
 
Aquesta Ordenança que us vam fer arribar i que la vam explicar amb 
bastant detall a la Comissió Informativa, regula  la relació entre la 
ciutadania i el conjunt de l’administració municipal, incloent la consulta 
d’informació administrativa, la realització de tràmits i procediments 
administratius per mitjà electrònic. 
 
Així doncs, aquesta Ordenança el que fa és donar un impuls de 
modernització important, per tant hem de millorar l’eficiència i l’eficàcia 
administrativa, la transparència, la proximitat i l’obertura d’aquest 
Ajuntament a la ciutadania millorant el servei que es dóna. 
 
En concret, ens dotarem de noves eines com són la Seu Electrònica, el 
Tauler Electrònic, la Factura Electrònica i actualment, també, fruit de 
l’acord de millores de governança, tenim altres eines que també 
funcionen, com poden ser les actes del Ple que tenim penjades, el perfil 
del contractant. En definitiva, aquest és un marc normatiu per que faci 
de motor del procés de modernització i de reforma d’aquest Ajuntament, 
per tal de ser una administració més àgil i, en definitiva, més pròxima 
per a la ciutadania.     
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Senyora Mònica Badia i Cortada, Regidora del Grup Municipal de 
CiU   
 
Coincidim en la necessitat de promoció de l’ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació per part de les diferents administracions i, 
en especial, de l’administració més propera al ciutadà que és 
l’administració municipal. En aquest sentit, doncs, cal millorar la 
prestació de serveis als ciutadans, a les empreses i a les entitats i 
augmentar la productivitat d’aquests serveis i la participació ciutadana 
mitjançant l’ús de les noves tecnologies. 
 
Aquest model d’administració electrònica està basat en la cooperació i la 
col·laboració institucional, en la creació d’infraestructures i de serveis 
comuns d’administració electrònica, que el que pretén és fer més eficaç i 
econòmicament sostenible l’oferiment d’aquests serveis als ciutadans i a 
les empreses.  
 
Senyor  Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 

 
Reiterar la conformitat amb la proposta i, en tot cas, recordar que va ser 
a començament del mandat passat que el nostre Grup va insistir en què 
calia fer millores en tot el que tenia a veure amb l’administració 
electrònica, i tot i que hagin passat pràcticament quatre anys, sí que 
creiem que és important la millora que es pretén fer i, tant de bo, sigui 
útil per al conjunt de la ciutadania que al final és el que importa. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 

Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels 
assistents. 
 

Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa,  
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  
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Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
   
 
 
 

II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
 
1.- Moció del Grup Polític Municipal del PP, referida a 
l’accessibilitat de les persones discapacitades a les zones comuns 
i piscina, del complex residencial d’habitatges construït per 
EMDUCSA, al carrer Maria Aurèlia Capmany i Avinguda Can Cors.   

Moció del PP, referida ac- 
cessibilitat persones dis- 
capacitades habitatges  
EMDUCSA, carrer Maria  
Aurèlia Capmany i  
Avinguda Can Cors 

MOCIÓ 
 
“La que era empresa municipal Emducsa va construir entre els carrers 
Maria Aurèlia Capmany i avinguda Can Cors un complex residencial 
d’habitatges. 
 
La mateixa empresa va promocionar la venda d’aquests habitatges. 
 
Tant comercial com jurídicament la referenciada mercantil es va 
comprometre a que un nombre determinat d’habitatges foren destinats 
i adaptats per a discapacitats físics, grup 5 d’habitatges. 
 
Si bé és cert que l’espai privatiu, és a dir, l’habitatge d’aquest grup, sí 
que estan adaptats a discapacitats físics, no és menys cert que alguns 
elements comuns manquen d’aquesta habilitació, a saber:  
 
1.- L’accés a zones enjardinades no està adaptat per a discapacitats. 
2.-  La piscina comunitària no està Adaptada per a discapacitats. 
 
La compra d’un habitatge no suposa única i exclusivament la compra 
de l’espai privatiu que aquesta suposa, sinó la compra i participació 
dels elements comuns del  mateix. 
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És pel que entén aquest Grup que les zones comuns d’aquesta 
promoció (atenent especialment a què en les mateixes existien un grup 
d’habitatges destinats a persones amb discapacitats físiques) deuen 
ser zones d’accessibilitat. 
 
En aquest sentit i per tot l’exposat, el Grup del Partit Popular en 
aquest Ajuntament proposa al Ple els següents  
 

ACORDS 
  
Primer.- Que se sol·liciti a l’empresa municipal Procornellà, (abans 
Emducsa) que en el termini de tres mesos realitzi projecte visat per 
realitzar les obres que permetin l’accessibilitat de les persones 
discapacitades a les zones comuns i a la piscina de la promoció 
referenciada. 
 
Segon.- Que l’esmentada empresa realitzi les obres en el present any.”    
 
  
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
 
Al carrer Maria Aurèlia Capmany i avinguda Can Corts, hi ha una 
promoció que va fer Emducsa a finals del 1999 al 2000, i una partida 
d’aquets habitatges va ser destinada a persones amb discapacitats. 
Així es va promocionar i crec que 8 o 9 persones els van adquirir, i es 
dóna la circumstància que els elements comuns, el jardí i la piscina no 
compten amb la possibilitat d’accessibilitat per a aquestes persones. 
 
L’únic que nosaltres proposem és precisament que Procornellà (antiga 
Emducsa) faci un projecte per veure com es podria buscar la possibilitat 
d’accessibilitat a aquestes persones a les zones comuns, en les quals 
contribueixen, de les quals són propietaris, i de les quals tenen drets, 
així com a la piscina, i si el projecte és viable, doncs que executin les 
obres.   
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU   
 
El que és cert és que nosaltres desconeixem exactament quina és la 
categoria d’aquests habitatges i en aquest sentit quina és l’obligació que 
podia tenir en aquell moment l’empresa municipal a l’hora de fer 
aquesta accessibilitat, que si se’ns expliqués, ho entendríem millor. 
 
El que veiem molt clar és que si es van donar aquests pisos a persones 
amb mobilitat reduïda i es va fer això, nosaltres entenem que, no només 
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és anar del carrer a la vivenda sinó que, si aquest conjunt de vivendes 
tenen aquests usos comuns perquè siguin gaudits per la totalitat de la 
comunitat de veïns, nosaltres, amb la informació que tenim, veiem del 
tot lògic que si se’ls hi dóna aquests pisos, que puguin accedir a la 
totalitat de les zones comunitàries. Per tant, en aquest sentit, ho veiem 
bé, si no se’ns diu el contrari per part de l’Equip de Govern quina és la 
situació d’aquestes vivendes. 
 
Senyor  Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
No som ningú per qüestionar la idoneïtat o no d’elaborar una moció en 
relació a aquest tema, però sí que haig de dir que els companys del 
Partit Popular ens posen en una situació complexa, perquè entenc que la 
concreció de la proposta que fan ens fa considerar que probablement el 
format de la demanda no hauria d’haver estat una moció, sinó que 
hauria de ser en la Comissió Informativa pertinent, en l’espai de 
Procornellà que correspongués, o amb la queixa veïnal que 
correspongués.  
 
Creiem que estem fent el debat d’una qüestió que afecta a una o dues 
persones d’una finca concreta de Cornellà, en la qual hi ha algunes 
finques que ja s’han venut i que hi ha gent que ha obtingut beneficis. 
Estem parlant d’una finca amb poca protecció en el seu moment i, per 
tant, d’una finca que nosaltres considerem que ha de funcionar al cent 
per cent com una comunitat de propietaris privada i que hauria 
d’intentar resoldre els seus temes en aquest sentit. 
 
Li vam demanar al Tinent d’Alcalde que ens facilités la informació 
tècnica que hi havia, però ens genera una situació estranya perquè ens 
hem de posicionar en relació al criteri dels tècnics que valoren  si 
haurien d’haver fet o no haurien d’haver fet. Crec que els polítics no 
estem per esmenar el que els tècnics decideixen en el dia a dia, sinó per 
intentar que allò que fan s’ajusti a dret i a les necessitats dels 
ciutadans.  
 
Això ens genera una situació ambivalent i, per tant, no volem votar en 
contra, ens abstindrem, però entenem que, com a reflexió general que us 
fem al conjunt de grups, creiem que és un tema excessivament concret i 
difícilment opinable com per portar-ho en un format de moció, i crec que 
abans hi havia altres procediments. 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, Regidor-Delegat de l’Àrea de 
Política Territorial i Seguretat 
 
Estem parlant de tres promocions de fa 12 o 15 anys. Aquests 
habitatges eren lliures encara que estaven sobre el 40 o 45% més barats 
que el preu del mercat en aquell moment, perquè hi ha un edifici al 
costat que el van fer per iniciativa privada i va ser un 40% més car. 
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En aquestes tres promocions no hi havia cap obligació legal de fer 
habitatges per a persones amb mobilitat reduïda. La mateixa empresa 
va decidir que tinguessin 5 habitatges per a persones amb mobilitat 
reduïda, però com que no ho contemplava la Llei, això es va resoldre 
amb un document privat que es va signar entre els adjudicataris i 
l’empresa municipal en el qual es regulava perfectament quin tipus 
d’actuació s’hauria de fer en el seu habitatge.  
 
Per altre costat, tenim la Llei d’accessibilitat que no ha canviat en 
aquest sentit, i que marcava com han de ser els espais comuns, i  
considera que l’accessibilitat ha de ser des del carrer fins a l’ascensor, 
fins arribar a la porta de l’escala de les persones, i a partir d’aquí, entra 
el contracte privat que regula quin tipus d’obres s’ha de fer dintre de 
l’habitatge. 
 
El tema de les zones comunitàries, segons la Llei d’abans i la d’ara, es 
considera que és una zona privada i que, per tant, no hi ha cap obligació 
de fer qualsevol tipus d’adaptació per a l’accessibilitat, encara que es 
pot arribar fins a la piscina però el que no va contemplar el projecte en el 
seu dia és fer un ascensor per poder baixar a l’aigua de la piscina. 
 
Nosaltres considerem que el fet que l’Ajuntament faci habitatges més 
barats no significa que l’Ajuntament, a més a més, hagi de gastar més 
diners en les zones comunitàries. I pensem que és un tema privat de la 
comunitat, tant el posar l’ascensor com fer més accessible  la zona 
comunitària, així com pagar, evidentment, el manteniment del que 
costaria l’ascensor i el manteniment de l’accessibilitat. Per tant, votarem 
en contra. 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
 
Jo mai hi havia escoltat parlar tant per dir tan poc, Arnau.  
 
O sí, o no. No estic parlant de normes, no estic parlant de legislació o de 
si tenim o no tenim l’obligació de fer-ho. I sí que és una moció política. A 
més, tampoc ens has de dir tu què podem presentar i què no podem 
presentar. 
 
Però no és això, això és molt més senzill. Fem una promoció, 
promocionem i diem que certs d’aquests habitatges eren per a 
discapacitats. És lògic i respectuós. És qüestió política.  
 
Si fem 5 habitatges per a discapacitats, ¿per què aquests senyors no 
poden usar les zones comuns que fem per a la resta dels 300 
habitatges?. És una qüestió lògica. Com articular-ho?. Hi ha o no hi ha 
voluntat?, doncs jo no sé si hi ha o no hi ha obligació. No he mirat si 
jurídicament està o no. No estic parlant d’això. Estic parlant de 
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voluntats polítiques. Estem parlant de si volem fer-ho. És l’únic que estic 
dient.  
 
Ara bé, si ens volem ficar en la norma d’accessibilitat o no accessibilitat, 
jo simplement dic -apel·lant al sentit comú, com apel·lava abans 
l’Alcalde- que si jo faig un habitatge per a discapacitats l’hauré de 
permetre que pugui accedir a la piscina. Però si la norma no m’ho 
exigeix, no s’ho faig?, doncs no, no estic parlant de normes sinó que 
parlo de voluntats polítiques. 
 
Senyor  Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 

 
Vist que m’ha erigit en Tinent d’Alcalde d’Urbanisme i Conseller delegat 
de Procornellà, i sembla tan important per al Partit Popular el vot 
d’Iniciativa-Esquerra Unida, doncs us haurem de dir que, 
lamentablement, ni s’ajusta al tema ni s’ajusta a la manera de 
presentar la moció, o el que hauria de ser una moció d’un ajuntament de 
90.000 habitants, ni més ni menys. 
 
Entenem que les mocions dels grups polítics tenen a veure amb 
qüestions que afecten al conjunt dels ciutadans, no amb aspectes que 
són qüestionables legal i tècnicament de la necessitat de fer-les. 
Entenem que per aquí va la nostra matisació, que probablement, si no hi 
ha solucions tècniques per a donar, crec que no hem d’entrar 
políticament a qüestionar un tema que pot bordejar la legalitat, pot 
bordejar allò que té a veure amb les competències de l’Ajuntament. 
 
Insistim que -en contra de la nostra opinió i criteri que en aquest Ple 
algú m’heu escoltat més d’una vegada- es van fer pocs habitatges 
protegits i que aquests habitatges fossin de renda lliure. I aquí hi ha 
hagut molta gent que van comprar les vivendes i en 4 o 5 anys les van 
vendre i són comunitats que han funcionat com a comunitats de 
propietaris privades. I entenem que si obrim la porta aquí, per molt que 
inicialment fos una promoció d’habitatges de Procornellà, ens trobarem 
amb moltes més “portetes”.  
 
Nosaltres hem portat temes que enteníem que eren més greus, com a 
defectes de forma de les promocions de Destraleta, que afectaven al 
conjunt dels veïns de les promocions de Destraleta. I les hem plantejat 
com les devíem plantejar, com a preguntes, com a precs i com a 
peticions al Consell d’Administració, i no venint al Ple a intentar anotar-
se un punt amb un tema que afecta a poques persones i no al conjunt 
dels ciutadans.  
 
Però bé, ja he dit en la meva intervenció inicial que no preteníem donar 
lliçons a ningú, que cadascú presenti les mocions com cregui. Però penso 
que aquesta moció és portar un debat al Ple Municipal que no 
corresponia. És una opinió. Si us sembla bé, doncs bé i sinó també.  
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VOTACIÓ 
 

Sotmesa a votació la Moció és rebutjada per majoria absoluta dels 
assistents. 

 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo,  Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 

Abstenció: 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E,senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.  
  
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 

 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  
 
 
 
 
  
 
2.- Precs i preguntes. 

Precs i preguntes. 

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Anna Caminals Lecha, Portaveu del Grup Municipal 
d’ICV-EUiA-E 

 
Tenim dos precs.  
 
El primer és que ja fa dos mesos que ens va deixar en Rafael Puga, 
comerciant cornellanenc que va fomentar durant molts anys 
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l’associacionisme comercial a la nostra ciutat. Per aquest motiu, 
preguem que el Govern Municipal estudi conjuntament amb la Junta de 
Portaveus un reconeixement públic de la ciutat a aquesta persona. 
 
El segon prec és perquè des de fa setmanes ens han arribat demandes 
d’orientació de diversos ciutadans/es afectats per les participacions 
preferents i altres productes financers similars, de diverses entitats 
bancàries. Per aquest motiu, preguem que l’Ajuntament de Cornellà 
s’impliqui en la quantificació de les persones afectades per aquests 
productes financers i en el suport a aquelles persones que ho necessitin. 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
 
Primer de tot, volia agrair a l’Equip de Govern -si és cert el que he vist 
publicat en el Cornellà Informa- que es donarà informació dels costos 
dels serveis públics. Ho vull agrair perquè és molt semblant a la moció 
que vam presentar la setmana passada i que semblava desgavellada, si 
més no, en la segona sol·licitud. 
  
Ens agradaria -perquè ens sembla molt bona idea- que s’ampliés 
aquesta informació a tots els ciutadans, perquè per la informació que 
apareix només és als usuaris del servei, o sigui, el que utilitzi la 
guarderia, se li dirà què costa,  i els que ens costa a tots el que usi la 
piscina.  
 
Aleshores, voldríem que aquesta informació fos genèrica per a tots els 
ciutadans –no dic que enviem cartes- a través del Cornellà Informa, i no 
només en el lloc que ocupen ni la persona que ocupa com a usuària, sinó 
als que usem i als que usen i als que no usen. 
  
  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació 
de la Presidència, quan són les vint hores i quinze minuts, de la qual 
s’estén la present acta, que és signada per l’Alcalde-President, junta-
ment amb mi, la Secretària General, que ho certifico. 
 
 
 
 
 


