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CA/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 
juny 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. 7/12 corresponent a la sessió ordinària del dia 31 de 

maig d’enguany1. 
 
 
2. Donar compte dels decrets i resolucions de l’Alcaldia que a continuació es 

relacionen: 
 

2.1. Decret núm. 3354/12 de data 31 de maig, mitjançant el qual es resta 
assabentats de l’acord adoptat per la Diputació de Barcelona en data 26 
d’abril de 2012, que resol la convocatòria d’ajuts per la concertació de 
recursos de l’àmbit de suport als serveis socials i a les activitats del Pla de 
concertació any 2012. 

 
2.2. Decret núm. 3381/12 de 1 de juny, mitjançant el qual es nomena personal 

eventual d’aquest Ajuntament, a la senyora Lorena Herrero Hernández, per 
ocupar el lloc de treball de Cap de Premsa. 

 
2.3. Decret núm. 3823/12 de 18 de juny, mitjançant el qual es declaren raons 

d’urgència per cobrir un lloc de treball de Subaltern/a a temps parcial al 
Departament de Patrimoni Cultural, i nomenar funcionària interina a la 
senyora M. Teresa Talens Serra. 

 
                                         
1 L’esborrany de l’Acta que se sotmetrà a votació en aquesta sessió es troba a la vostra disposició, a 
efectes de consulta, a la Intranet municipal (http://cor8/) 
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2.4. Decret núm. 3824/12 de 18 de juny, mitjançant el qual es declaren raons 
d’urgència per cobrir un lloc de treball de Subaltern/a temps parcial al 
Departament de Patrimoni Cultural, i nomenar funcionària interina a la 
senyora Silvia Aladrén Exposito. 

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

3.1. Decret núm. 3344 /12 de data 31 de març, mitjançant el qual es modifica el 
Decret de l’Alcaldia núm. 8157/2011, relatiu al nomenament dels membres 
del Ple del Consell Municipal de Salut de Cornellà de Llobregat. 

 
3.2. Decret núm. 3345/12 de 31de març,mitjançant el qual es modifica el Decret 

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

 
3.3 Decret núm. 3452/12 de data 5 de juny, mitjançant el qual es modifica el 

Decret d’Alcaldia núm. 7672/2011,relatiu al nomenament dels membres del 
Ple del Consell Municipal de  l’Esport de Cornellà de Llobregat 

 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I INTERIOR 
 
4. Aprovar la pròrroga del contracte d’ “Obres de conservació, reparació, millora, 

renovació i senyalització de les infraestructures urbanes de la ciutat”. 
 
5. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 20/2012, per crèdit 

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

 
 
 
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTICA TERRITORIAL I 
SEGURETAT  
 
6. Aprovar el Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya i aquest Ajuntament, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge 
situada en aquest municipi, i la memòria explicativa i previsió de tasques de 
l’Oficina Local d’Habitatge, per al 2012. 

 
 
 
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES D’ESPAI PÚBLIC I 
MEDI AMBIENT 
 
7. Rectificar l’error material produït en l’acord Plenari de data 31 de maig 

d’enguany, mitjançant el qual s’encomana a l’empresa municipal Procornella, 
S.A., l’execució material, direcció facultativa i coordinació amb matèria de 
seguritat i salut d’obres de reurbanització de diversos carrers de la ciutat. 
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MOCIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
8. Modificar l’apartat segon de la part dispositiva de l’acord Plenari adoptat el dia 21 

de juny de 2011, relatiu al nomenament dels Vocals representants d’aquest 
Ajuntament en el Consell General de l’esmentat Consorci, deixant sense efecte 
el nomenament efectuat a favor de la senyora Empar Polo Morte, i nomenar, en 
la seva substitució, a la senyora Lorena Hernando Hernández. 

 
 

II 
PART DE CONTROL 

 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
1. Moció del Grup Polític Municipal d’ICV-EUiA-E, de rebuig a la instal·lació del 

macrocomplex “Eurovegas”. 
 
2. Moció del Grup Polític Municipal de CiU, per a la instal·lació de càmeres de 

videovigilància. 
 
 
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 1215, 
indicant els motius que ho justifiquen. 
 
 
Cornellà de Llobregat, 25 de juny de 2012 
 
Aprovat 
L’ALCALDE,  LA SECRETÀRIA GENERAL, 
 
 
 
Sr. Antonio Balmón Arévalo Sra. Carmen Alonso Higuera 


