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AG/mg 
 
 
 

CONVOCATÒRIA 
 

P L E 
 
 
 
En conformitat amb el que disposa l’article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, amb concordança amb l’article 98.b) 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, quedeu convocat/da a la sessió ordinària del 
PLE d’aquest Ajuntament, que tindrà lloc a la sala de sessions el proper dia  28 de 
març de 2012, que començarà a les 19 hores, i finalitzarà previsiblement a les 21 
hores, per tractar els assumptes que configuren el següent, 
 
 
 

ORDRE DEL DIA  
 

I 
 

PART RESOLUTIVA 
 
 
 

PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
 
1.  Aprovació de l’acta núm. 2/12 corresponent a la sessió ordinària del dia 23 de 

febrer d’enguany1. 
 
2. Aprovació de l’acta núm. 3/12 corresponent a la sessió extraordinària i urgent del 

dia 7 de març d’enguany1. 
 

3.  Aprovació de l’acta núm. 4/12 corresponent a la sessió extraordinària del dia 15 
de març d’enguany1. 

 
 
4. Donar compte dels decrets i resolucions de l’Alcaldia que a continuació es 

relacionen: 
 

4.1. Decret núm. 626/12 de data 16 de febrer, mitjançant el qual s’aprova la 
liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici de 2011. 

 
    1 L’esborrany de les Actes que se sotmetran a votació en aquesta sessió es troben a la vostra disposició, a efectes 
de consulta, a la Intranet municipal (http://cor8/) 
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4.2. Decret núm. 636/12 de data 17 de febrer, mitjançant el qual s’aprova la 

liquidació del Pressupost de l’Institut Municipal de Radiodifusió de Cornellà, 
corresponent a l’exercici de 2011.      

 
4.3. Decret núm. 729/12 de data 20 de febrer, mitjançant el qual s’aprova la 

relació de programes de cooperació amb la Diputació de Barcelona pel 
suport a serveis i activitats locals.     

 
4.4. Decret núm. 787/12 de data  22 de febrer, mitjançant el qual es modifica el 

Decret 4543/2011, pel qual s’adscrivien a diversos Regidors i Regidores  a 
diferents Comissions Informatives Municipals, en relació amb la 
representació del Grup Municipal d’ICV/EUiA/E.     

 
4.5. Decret núm.1135/12 de data 5 de març, mitjançant el qual es resta 

assabentats de la sentència núm. 821/2011, dictada per la Secció Segona 
de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya.     

 
4.6. Decret núm.1294/12 de data 9 de març, mitjançant el qual es modifica el 

Decret 4543/2011, pel qual s’adscrivia a diversos Regidors i Regidores a 
diferents Comissions Informatives Municipals, en relació a la representació 
del Grup Polític del Partit Popular.     

 
4.7. Decret núm. 1503/12 de data 19 de març, mitjançant el qual  es compareix 

com a part demandada al recurs ordinari núm. 289/2012-CH, interposat per 
la representació de APCE.  

 
 
5. Ratificar els decrets i resolucions de l’Alcaldia que a continuació es relacionen:   
 

5.1. Decret núm. 1127/12 de data 5 de març, mitjançant el qual es 
complementa el Decret de l’Alcaldia núm. 5470/2011, en el sentit d’establir 
la dieta a favor de la Secretària del Consell de la Dona. 

 
5.2. Decret núm. 1205/12 de data 7 de març, mitjançant el qual es modifica el 

Decret de l’Alcaldia núm. 5511/2011, relatiu al nomenament dels membres 
del Ple del Consell Comunitari de Serveis Socials. 

 
5.3. Decret núm. 1295/12 de data 9 de març, mitjançant el qual es modifica el 

Decret de l’Alcaldia núm. 6204/2011, relatiu al nomenament dels membres 
del Ple del Consell Municipal de Seguretat i Prevenció. 

 
5.4. Decret núm. 1296/12 de data 9 de març, mitjançant el qual es modifica el 

Decret de l’Alcaldia núm. 6933/2011, relatiu al nomenament dels membres 
del Ple del Consell Municipal de la Cultura. 

 
5.5. Decret núm. 1297/12 de data  9 de març, mitjançant el qual es modifica el 

Decret de l’Alcaldia núm. 7673/2011, relatiu al nomenament dels membres 
del Ple del Consell Municipal de Participació de Medi Ambient. 
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5.6. Decret núm. 1298/12 de data 9 de març, mitjançant el qual es modifica el 

Decret de l’Alcaldia núm. 5511/2011, relatiu al nomenament dels membres 
del Ple del Consell Comunitari de Serveis Socials.  

 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I INTERIOR 
 
 
6.  Restar assabentats del certificat emès per l’Interventor general, en compliment 

d’allò que disposa l’article 3 del Reial Decret-Llei 4/2012, pel que es determinen 
obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de 
finançament  per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 

 
7.  Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 9/2012, per crèdit 

extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a romanent de Tresoreria i baixes 
per anul·lació de despeses. 

 
8.  Desestimar les al·legacions presentades durant  el període d’exposició pública i  

aprovar definitivament  la modificació de diversos articles del Reglament Orgànic 
Municipal. 

 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTICA TERRITORIAL I 
SEGURETAT  
 
9.  Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic del subsòl, en relació a les 

reserves d’aparcaments per als habitatges de protecció pública a les Illes 
Bagaria – Alstom i cinema Pisa. 

 
10.  Aprovar el conjunt d’operacions que resulten de l’Informe d’aclariments i 

subsanacions respecte  a les actes d’ocupació de les finques 3, 11, 12, 13, 19, 
43, 46 i 60B, 51 i 75, incloses dins del projecte de l’expedient d’expropiació pel 
sistema de taxació conjunta, de les finques compreses dins del Polígon 2, del Pla 
Especial d’assignació d’usos del subsector Ribera-Serrallo. 

  
11.  Designar l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de 

Cornellà, SA (PROCORNELLÀ), en la seva condició d’entitat urbanística 
especial, com a administració actuant als efectes exclusius de ser receptora de 
la cessió obligatòria i gratuïta, corresponent al percentatge aplicable sobre 
l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’actuació dels Projectes de reparcel·lació del 
PAU 1 (Can Bagaria-Alstom) i del PAU 2 (Cinema Pisa), ambdós de la 
Modificació puntual del Pla General Metropolità de 1976 a les Illes Bagaria i 
Alstom. 
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MOCIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
 
12. Declarar la compatibilitat entre la condició de Regidor d’aquest Ajuntament del 

senyor Jordi Rosell Segura, amb l’exercici d’una activitat privada per compte 
aliena. 

 
 
 

II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
1. Moció dels Grups Polítics Municipals del PP i de CiU, sobre l’elaboració d’un Pla 

de viabilitat i transparència econòmica. 
 
2. Moció del Grup Polític Municipal de CiU, referida a atorgar el nom de  Josep 

Llobera i Ramon a la propera biblioteca del barri de Sant Ildefons. 
 
 
3. Precs i preguntes. 
 
 
 
 
De conformitat amb l’Ordre del Dia esmentat, sou convocat/da a la referida sessió, en 
primera convocatòria i de no existir el quòrum de constitució requerit, quedarà 
automàticament convocada la seva celebració, en segona convocatòria, 48 hores 
després, pregant-vos que en cas de no poder assistir-hi, ho manifesteu a aquesta 
Alcaldia, a través de la Secretaria General, al telèfon 93.377.02.12, extensió 215, 
indicant els motius que ho justifiquen. 
 
 
Cornellà de Llobregat, 23 de març de 2012. 
 
Aprovat 
L’ALCALDE,  LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Antonio Balmón Arévalo Sra. Ana Gayoso Díaz 


