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CA/ss 
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 31 de 
gener de 2013, 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. 14/12 corresponent a la sessió ordinària del dia 20 de 

desembre de 20121. 
 
2. Aprovació de l’acta núm. 1/13 corresponent a la sessió extraordinària del dia 4 

de gener d’enguany. 
 
3. Donar compte del decret de l’Alcaldia que a continuació es relaciona: 
 

3.1. Decret núm. 11/13 de data 9 de gener, mitjançant el qual es deixa 
constància de les persones que conformaran el primer Consell de Ciutat de 
Cornellà de Llobregat. 

 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTICA TERRITORIAL I 
SEGURETAT  
 
4. Rectificar l’acord plenari de 31 de maig de 2012, en el sentit d’ampliar la 

designació com a administració actuant a favor de l’Empresa Municipal de 
Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, SA (Procornellà), amb les 
tasques d’execució del sistema de cooperació corresponent a l’àmbit d’actuació 
del Projecte de reparcel·lació del polígon 3 – Soler i Cortada, de la modificació 
del Pla General Metropolità de 1976 en el sector Suris-Fontsanta. 

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

Cornellà, SA (Procornellà), com a administració actuant als efectes exclusius de 
ser receptora de la cessió obligatòria i gratuïta corresponent al percentatge 
aplicable sobre l’aprofitament urbanístic en l’àmbit de les instal·lacions d’Aigües 
de Barcelona, confluència del carrer Tarragonès i la carretera de Cornellà a Sant 
Joan Despí BV-2011. 

 
6. Aprovar inicialment l’expedient de Modificació del PGM-76 a l’entorn de l’àntic 

cinema Sandor i l’illa delimitada per l’avinguda de Sant Ildefons, l’avinguda 
República Argentina, el carrer de la Miranda i el carrer Mossèn Andreu. 

 
 
 

II 
PART DE CONTROL 

 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
 
1. Moció del Grup Polític Municipal del PP, relativa a que es publiqui al Cornellà 

Informa el dret a rebre una educació bilingüe. 
 
2. Moció del Grup Polític Municipal del PP, relativa a donació a Càritas 

Interparroquial de Cornellà de Llobregat. 
 
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 gener de 2013 
 
Aprovat 
L’ALCALDE, LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL, 
 
 
 
 
 
Sr. Antonio Balmón Arévalo Sra. Ana Gayoso Díaz 


