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ACTA PLE NÚM. 9/15 

 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 2 DE JULIOL 2015 
 

 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 2 DE JULIOL DE 2015 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores i trenta minuts 
del dia 2 de juliol de dos mil quinze, 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 extraordinària 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. Manuel Ceballos Morillo 
 Sra. Rocio García Pérez 
 Sr. Sergio Fernández Mesa 
 Sra. Montserrat Pérez Lancho 
 
Regidors/es Sra. Raquel Albiol i Gilabert 
 Sr. Vidal Aragonés Chicharro 
 Sr. Angel Camacho Hervás 
 Sr. Manuel Jesus Casado Ruiz 
 Sra. Maria de las Mercedes Fernández García 
 Sr. Arnau Funes Romero 
 Sr. Jorge García Mulet 
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 Sr. Jose David García Muñoz 
 Sr. Sergio Gómez Márquez 
 Sra. Maria Carmen López Álvarez 
 Sra. Anna Clara Martínez Fernández 
 Sr. Daniel Martínez Rodríguez 
 Sra. Aurora Mendo Sánchez 
 Sr. José Manuel Parrado Cascajosa 
 Sra. Maria Josefa Ruiz Tienda 
 Sr. Francesc Sánchez i Garcia 
 Sr. Daniel Serrano Coronado 
 Sr. Enrique Vanacloy Valiente 
 
 
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: 
 
 
MOCIONS DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
 
Punt primer.- Aprovació de la periodicitat de les sessions del Ple i de la Junta 
de Govern. 

Aprovació periodicitat 
sessions Ple i JG. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, 
de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat dia 13 
de juny, resulta necessari procedir a l'establiment de la periodicitat de les sessions del 
Ple i de la Junta de Govern Local, en compliment del que disposa l’article 23.1 del 
ROM. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposen l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 97 i 
següents 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, el Ple i la Junta de Govern Local 
poden celebrar sessions ordinàries o extraordinàries, havent-ne de celebrar les 
sessions ordinàries aquests òrgans amb la periodicitat següent: 
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 El Ple, amb una periodicitat mensual, per imperatiu del que disposa l'article 120 
del Reglament Orgànic Municipal, a la vista de les previsions contingudes a 
l'article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, abans esmentada i a l’article 98.a) 
del Text Refós català. 

 

 La Junta de Govern Local, amb una periodicitat quinzenal, en virtut del que 
disposa l’article 143 del ROM, en concordança amb les facultats de decisió que a 
aquests efectes atorga a l’Ajuntament l’article 99 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 Alcaldia, en conformitat amb el que disposa l'article 21 del ROM, 
en concordança amb l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
i en execució de les previsions contemplades a les Lleis anteriorment esmentades i als 
articles 120 i 143 del Reglament Orgànic Municipal, proposa al Ple de l'Ajuntament 
l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que es 
convocaran amb caràcter mensual, tindran lloc l’últim dijous, no festiu, de cada mes, 
a les dinou hores, en el Saló de Sessions de l'Ajuntament o lloc habilitat a l'efecte. 
 
Segon.- Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, que es 
convocaran amb caràcter quinzenal, tindran lloc en divendres alterns que no siguin 
festius de cada mes de l’any, a les 9:30 hores del matí, en la sala de reunions annexa 
a l’Alcaldia de l’edifici de Can Vallhonrat. 
 
Tercer.- Facultar al senyor Alcalde, d’acord amb les previsions contingudes als articles 
120 i 143 del ROM, per a no convocar les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de 
Govern Local del mes d'agost, com a conseqüència del període vacacional, quan això 
no dificulti la gestió dels assumptes municipals, així com per a posposar o avançar la 
celebració de les sessions ordinàries mensuals i quinzenals del Ple i de la Junta de 
Govern Local, en el primer cas, dins del mateix mes de la seva celebració i, en el 
segon, dins de la mateixa setmana, quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs en un 
període vacacional. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a tots els Regidors i Regidores afectats/des i als Caps 
dels diferents Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes. 
 
Cinquè.- Difondre el contingut d’aquest acord, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
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i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 

 
... 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, Regidor del Grup Municipal del PSC-CP 
 
El punt u és l’aprovació de la periodicitat de les sessions del Ple i de la Junta 
de Govern. Proposem que es celebrin l’últim dijous no festiu de cada mes a les 
set de la tarda, amb una previsió d’acabament de les nou del vespre i a la Sala 
de Sessions, on som ara. 
 
D’altra banda, en quant a les Juntes de Govern Local, es realitzarien 
quinzenalment cada divendres no festiu de cada mes de l’any. 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Anunciar el nostre vot afirmatiu. 
 
 
Senyor Vidal Aragonés Chicharro, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Simplement afirmar que el nostre vot serà afirmatiu però que, encara que del 
literal d’aquest punt no s’està fent referència al lloc en el qual es desenvolupa 
el Ple, ni tan sols la forma, en la mesura que s’ha fet una referència pel 
Portaveu del PSC a la forma en relació al lloc on es desenvoluparà, volem 
manifestar simplement, i sobretot perquè tenim una sessió extraordinària i no 
hi ha precs i preguntes, que considerem necessari que es faci retransmissió 
per streaming del Ple, per una banda.  
 
I per una altra banda, que sempre que es pugui sol·licitar per algun Grup i hi 
hagi consens en relació a la majoria de Grups, o més ben dit una majoria dels 
Grups, que es realitzi el Ple fora de la Sala d’Actes, es pugui acordar en aquest 
sentit, intentant fins i tot donar una interpretació finalística a allò que al final 
ens ve a dir la norma que, evidentment, requereix d’una necessitat forçada. 
 
Per tant simplement aquesta manifestació, però votarem afirmativament. 
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VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
Punt segon.- Determinació del nombre, característiques i retribucions del 
personal eventual. 

Determinació nombre, 
Característiques i retri- 
bucions del personal 

eventual. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, 
de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el dia 13 de juny 
passat, i en conformitat amb el que disposen els articles 104.1 i 104 bis de la Llei 
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7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb 
els articles 304.1 de 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, 12 de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, aprovat per Llei 7/2007, de 12 d’abril i 23.3 del ROM, resulta 
necessari procedir a la determinació del nombre, característiques i retribucions del 
personal eventual d’aquest Ajuntament, pel seu posterior nomenament mitjançant el 
corresponent decret de l’Alcaldia. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, aquest Ajuntament pot incloure a la 
seva plantilla un número de llocs de treball de personal eventual que no excedeixi del 
número total de membres de la Corporación. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en compliment del que disposen els preceptes 
esmentats, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Determinar que pel present mandat el nombre, característiques i 
retribucions del personal eventual d'aquest Ajuntament serà el següent: 
 
 

NUMERO 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 

  Denominació 

  Dedicació 

RETRIBUCIONS 

 
1 

 
Coordinador/a d’obres de projectes municipals 
 
Ordinària 
 

 
59.514 € 

 
1 

 
Cap de Premsa 
 
Ordinària 
 

 
42.240 € 

 
1 

 
Assessor/a de Polítiques d’Igualtat 
 
Temps Parcial 
 

 
13.345 € 

 
1 

 
Director/a del Institut Municipal de Radiodifusió 
 
Ordinària 
 

 
39.140 € 



 
 

 
 

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

 

 7 

 
1 

 
Coordinador/a de projectes d’innovació social i urbana 
 
Ordinària 
 

 
42.240 € 

 
 
Segon.- La dedicació del personal amb dedicació ordinària implicarà el compliment de 
la jornada laboral ordinària de la resta del personal municipal, la incompatibilitat per 
a la percepció d'hores extraordinàries i l’obligació d'estar a disposició de l’Alcaldia en 
qualsevol moment en què sigui requerit, i comportarà que el desenvolupament 
d’aquest lloc de treball pugui ser compatible amb una altra activitat en el sector 
públic o privat, en el marc de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats 
del personal al servei de les Administracions Pública, prèvia concessió de la 
corresponent autorització de compatibilitat. 
 
La dedicació parcial suposarà el compliment d’una jornada laboral de 16 hores 
setmanals i estar a disposició de l’Alcaldia en qualsevol moment en que sigui requerit, 
i comportarà que el desenvolupament d’aquest lloc de treball sigui compatible amb 
una altra activitat en el sector públic o privat, en el marc de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Pública, 
prèvia concessió de la corresponent autorització de compatibilitat. 
 
Tercer.- La descripció dels llocs de treball destinats al personal eventual, serà la 
següent: 
 
 

 
DENOMINACIÓ 

 
DESCRIPCIÓ 
 

 
Coordinador/a d’obres 
municipals 

 
Es responsable de la coordinació dels projectes 
municipals d’obra pública, així com de 
l’assessorament a la Tinença d’Alcaldia 
 

 
Cap de Premsa 

 
Es responsable de la direcció i coordinació del Servei 
de Premsa i del seu personal, així com de 
l’assessorament a la Tinença d’Alcaldia 
 

 
Assessor/a de Politiques 
d’Igualtat 

 
Es responsable del funcionament del Programa 
municipal per aprofundir en les polítiques d’igualtat 
entre gèneres i la integració de la Dona a la societat. 
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Director/a del Institut 
Municipal de Radiodifusió 

 
Es el màxim òrgan administratiu unipersonal de 
direcció del Institut, responsable del compliment de 
les seves finalitats i de donar compliment als 
objectius fixats, d’acord amb el que es preveu als 
seus Estatuts reguladors. 
 
Aquest lloc de treball de personal eventual estarà 
funcionalment adscrit a aquest Institut  
 

 
Coordinador/a de projectes 
d’Innovació social i urbana 
 

 
Es responsable de la coordinació i assessorament en 
matèria d’iniciatives, actuacions i programes 
relacionats amb la innovació social i urbana. 
 

 
 
Quart.- Les retribucions anuals brutes d'aquest personal s'abonaran en catorze 
pagues, prorratejades en dotze pagues de periodicitat mensual i dues corresponents a 
les pagues extraordinàries de juny i desembre, i es revisaran anualment en la mateixa 
proporció que es revisin les retribucions de la resta de personal al servei de 
l’Ajuntament. 
 
Cinquè.- Publicar a la Seu Electrònica Municipal i mantenir permanentment 
actualitzada la informació relativa al número, característiques i retribucions dels llocs 
de treball de personal eventual d’aquest Ajuntament i, en general i en compliment del 
Principi de Transparència, difondre en aquest mitjà el contingut d’aquest acord, 
donant així compliment a les obligacions de publicitat previstes per l’article 104 bis de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i pels articles 5 i 
següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Publicar, així mateix, aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí d’Informació Municipal, en 
compliment del que estableixen els articles 104.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local i 304 del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya  
 
Sisè.- Entendre complida l’obligació de l’Alcaldia de donar compte trimestralment al 
Ple del compliment de les previsions legals relacionades amb el personal eventual, 
sempre que doni compte puntualment al Ple de qualsevol modificació que s’hi 
produeixi. 
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Setè.- Comunicar aquest acord al Departament municipal de Recursos Humans, a fi 
que realitzi els tràmits necessaris per a incloure aquests llocs de treball de personal 
eventual a la Plantilla de Personal. 

 
... 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, Regidor del Grup Municipal del PSC-CP 
 
El punt dos és la determinació del nombre, característiques i retribucions del 
personal eventual. 
 
En quant al nombre proposem la creació de cinc, serien el Coordinador/a 
d’Obres i Projectes Municipals, el/la Cap de Premsa, el Director/a de l’Institut 
Municipal de Radiodifusió, el Coordinar/a de Projectes d’Innovació Social i 
Urbana, tots ells amb jornada ordinària. I per últim l’Assessor/a de Polítiques 
d’Igualtat, en aquest cas amb dedicació parcial. 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Avançar el nostre vot afirmatiu. 
 
No obstant això, encara que votem afirmativament, sí que m’agradaria deixar 
clar que és cert que algun nom pot grinyolar perquè pugui tenir o no carnet de 
militant d’algun partit polític, però per a nosaltres això no és l’important. 
Nosaltres no fem ni volem fer política ni des del sectarisme ni des de cap 
prejudici. 
 
I en aquest sentit també vull dir que el vot afirmatiu a aquests càrrecs de 
confiança que, a més, tampoc s’ocupa la quota total dels permesos per la 
legalitat, és a dir, són cinc de vint-i-cinc, si m’agradaria aclarir que tampoc va a 
ser una carta blanca per aquests càrrecs de confiança. 
 
Efectivament nosaltres anem a exercir l’oposició com correspon al nostre 
Grup municipal, que per això vam ser escollits. I insisteixo, sense perjudici 
d’aquest vot afirmatiu, tampoc vull que s’interpreti com una carta blanca en 
les seves funcions. 
 
Res mes, Alcalde. 
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Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Bona tarda a tothom. 
 
Bàsicament expressar dos idees claus. La primera és que per a nosaltres és 
habitual i normal que l’equip de Govern determini qui és el seu equip de 
treball. En aquest cas, del que estem parlant és de les possibilitats que té 
l’equip de Govern de determinar el seu equip de treball. I per tant entenem 
que entra dins de la normalitat i de les possibilitats de treball que permet 
l’Ajuntament. 
 
Tot i això, per a nosaltres, ja ho vam expressar l’anterior vegada que vam 
votar les retribucions del personal eventual, considerem que hi ha un cas 
especialment complexe que té a veure amb la voluntat que creiem que aquest 
Ajuntament ha de tenir de fer un gir a les polítiques d’igualtat d’aquesta 
ciutat.  
 
Necessitem un canvi important i no acabem de comprendre com es manté 
tant la figura com especialment la possibilitat de dedicar com a càrrec 
eventual a una persona que porta tants anys i que és tan coneguda, i en 
alguns casos tan estimada per nosaltres, que creiem que ja no correspon. I per 
tant, convidem a l’equip de Govern a fer un replantejament en relació als 
temes de Polítiques d’Igualtat i que, segurament, hauria d’anar acompanyat 
d’un replantejament de les persones que han de dirigir les Polítiques 
d’Igualtat a la nostra ciutat. 
 
Per tant, amb aquesta especificació que crec que és sabuda per la gent que 
habitualment ha vingut a aquest Ple, perquè al mandat passat ho vam dir 
varies vegades, aquesta vegada no podem votar afirmativament i ens 
mantindrem en una abstenció. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Regidora del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Bona tarda, gràcies. 
 
Nosaltres en aquesta proposta d’acord també ens abstenim. 
 
Entenem que per una ciutat de les característiques de Cornellà, pot ser 
necessari disposar d’un personal eventual, altrament dits assessors, i que això 
és un benefici per a la ciutat.  
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Som conscients que segons la Llei es podria disposar de fins a vint-i-cinc 
assessors/es i que l’Alcalde proposa cinc. Agraïm aquest ajustament i no els 
dels vint-i-cinc assessors, però no podem votar a favor per diverses raons. 
 
Els noms de les persones eventuals només ens han estat facilitats de viva veu, 
i per poder valorar la idoneïtat d’aquestes persones pels càrrecs proposats, 
necessitaríem el curriculum de les mateixes i el per què d’aquestes 
atribucions. 
 
Evidentment que els socialistes del PSC com a força majoritària, proposant ells 
els seus propis assessors, seran de la seva confiança, no podria ser d’una altra 
manera. Però per la resta de formacions de Grups municipals creiem que seria 
interessant i necessari saber el curriculum i el per què d’aquestes atribucions.  
 
També voldríem remarcar que en el cas del personal eventual de Polítiques 
d’Igualtat, si finalment es confirma que la persona per desenvolupar el càrrec 
és la persona que actualment ja l’ostenta, demanem que es proposi a una 
altra persona per desenvolupar-ho. 
 
Defensem la gran tasca que ha realitzat al capdavant del servei de Polítiques 
d’Igualtat, però considerem que una persona que ha estat Regidora Socialista 
durant molts anys, que desprès ha estat un càrrec de confiança, toca canviar-
ho. I només entenem que aquesta continuïtat és com una Regidora a l’ombra 
o com una compensació a la seva jubilació. Reiterem que ha fet una gran tasca 
però per a què un servei tingui validesa creiem que el càrrec no es pot 
eternitzar perquè deixar de tenir sentit. Demanem que es doni oportunitat a 
altra gent preparada per poder exercir aquest càrrec. 
 
I demanem això, si podríem saber per quins criteris es regiran per fer els 
nomenaments d’aquestes persones eventuals i quins criteris han establert per 
determinar aquestes atribucions. Gràcies. 
 
 
Senyor Jorge Garcia Mulet, Regidor del Grup Municipal de C’s 
 
El nostre vot en aquest cas serà d’abstenció. Però sí considerem que, com a 
mínim, ens tindrien que haver passat, ja sabem que són persones que són de 
la seva plena confiança però, com a mínim, ens agradaria saber qui són i saber 
el seu curriculum, perquè no sabem si són valides o no. 
 
Una cosa és ser de confiança i una altra que arribin a ser vàlides segons el 
nostre criteri, per tant, ens abstindrem. 
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Senyor Angel Camacho Hervás, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
El sentit del nostre vot serà en contra. 
 
Plantegem la possibilitat de que aquests càrrecs de confiança siguin ocupats 
pel personal que ja està treballant a l’Ajuntament o mitjançant les empreses 
públiques. Entenem que si es posen aquests càrrecs a treballar és perquè no 
és possible cobrir-ho. Llavors plantegem que aquests llocs de treball siguin 
ocupats mitjançant una convocatòria pública que estigui basada en criteris 
d’igualtat, mèrit i capacitat, i no en criteris personals. 
 
Per altra banda, plantegem que la retribució d’aquest personal hauria de ser 
equivalent al personal funcionari de l’Ajuntament. Les retribucions haurien de 
ser equivalents al personal funcionari. I el nostre vot serà en contra. 
 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, Regidor del Grup Municipal del PSC-CP 
 
En primer lloc agraeixo les seves aportacions i comentaris però no les lliçons, 
perquè veureu, més que intentar donar-les, alguns se les podrien recitar 
davant un mirall. 
 
A mi realment no m’agrada especialment entrar en fer comparacions, però 
potser aquest serà un mandat en què haurem de fer unes quantes, unes 
quantes o potser moltes. I ho dic bàsicament perquè aquest Ajuntament ja 
complia, a diferència de la gran majoria, grans o petits, totes les disposicions 
de l’RSAL, la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Pública. 
Altres s’han hagut d’adaptar o ho hauran de fer, nosaltres ja ho estàvem. 
 
Aquí no entrem en llocs de mans, de percentatges de càrrecs, és a dir, de 
personal eventual. Ni tampoc entrem en què es contractin directa o 
indirectament familiars de regidors o regidores, senzillament es proposen 
quatre càrrecs que existeixen des del 2003, i un de nou, ja que es crea vinculat 
al nou Departament d’Innovació Social i Urbana dins de l’Àrea d’Innovació 
Urbana i Presidència. 
 
I amb els sous totalment congelats però no ara des de fa molts anys. Es poden 
mirar les actes d’altres Plens d’Organització i ho poden comprovar. És el que 
tenim i és el que proposem, ni més ni menys.  
 
I una cosa que heu dit molt bé, aquest Ajuntament podria arribar a tenir molts 
més càrrecs de personal eventual en compliment de l’RSAL i proposem cinc 
només, que quedi clar. 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Jo diré una cosa, perquè quedi clara. 
 
La primera és que aquests càrrecs, menys una persona que és evident i que és 
del Partit Socialista, la resta no ho són, la resta són per criteris tècnics i mai 
han estat criteris polítics. En tot cas, sí dir que aquí em comprometo a què 
primer, un d’aquests càrrecs no serà ocupat immediatament i ja veure si 
durant el mandat serà ocupat o no. Em refereixo al que ara no estava ocupat, 
és el nou que hem creat. 
 
I segon, el càrrec destinat a Polítiques d’Igualtat, dintre d’un any no existirà, 
per tant, reduirem. D’acord, queda en Acta la posició d’aquesta Alcaldia. Per 
tant reduirem. 
 
 
 

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

Vots en contra: 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
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Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
Punt tercer.- Establiment del règim de dedicació, retribucions, dietes i 
indemnitzacions del membres de la Corporació. 

Establiment règim dedica- 
ció, retribucions, dietes i 

indemnitzacions membres 
Corporació. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, 
de 30 de març, constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el dia passat dia 
13 de juny i determinat, dins del nou Cartipàs Municipal, el règim de delegacions de 
competències de l’Alcaldia i els membres de la Corporació que han d’ostentar la 
condició de Tinents/tes d’Alcalde i han de conformar la Junta de Govern Local en 
aquest mandat, mitjançant els Decrets núm. 2797/2015, 2798/2015 i 2796/2015, tots 
ells de 15 de juny d’aquest any, resulta indispensable procedir a l’establiment del 
règim de dedicació dels membres d'aquesta Corporació i a la determinació del nou 
règim de retribucions i indemnitzacions. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 75 i següents de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb 
l'article 166 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 amb els articles 32 i següents del 
ROM, interpretats d’acord amb la seva Disposició Addicional, dins dels límits màxims 
establerts per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, els membres de les 
Corporacions Locals tenen el dret de percebre retribucions per l'exercici dels seus 
càrrecs quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, així com a 
percebre indemnitzacions, en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la 
Corporació, en concepte d'assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels 
òrgans col·legiats dels quals formen part, així com, també, a ser indemnitzats per les 
despeses efectives realitzades en l’exercici del càrrec. 
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Atès que d’acord amb el que disposa l’apartat 1.i) de l’article 75 ter de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el número màxim de membres 
que poden desenvolupar les seves funcions en règim de dedicació exclusiva no pot 
excedir de 15 i que, segons determina la Disposició Addicional 90ª de la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per l’exercici 2014, en la nova redacció donada per 
l’article 11 del Reial Decret Legislatiu 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria 
d’Infraestructures i Transport i altres mesures econòmiques, vigent per aquest exercici 
d’acord amb el que disposa la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2015. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 50.8 del Text Refós abans 
esmentat, en concordança amb l’article 89 del ROM, els Grups Polítics Municipals 
tenen dret a disposar d'una infraestructura mínima de mitjans materials i personals 
per a l'exercici del càrrec, el que, donades les possibilitats funcionals d'aquest 
Ajuntament i a la vista del que disposa l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
requereix assignar-los una dotació econòmica de caràcter mensual, que contindrà un 
component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre variable, en funció del seu 
nombre de membres, la qual no podrà ser destinada per aquests al pagament de 
remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de l’Ajuntament, ni a 
l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Establir que, amb efectes del dia 15 de juny de 2015, data de determinació 
del règim de delegacions de competències de l’Alcaldia i dels membres de la 
Corporació que han d’ostentar la condició de Tinents/tes d’Alcalde i que han de 
conformar la Junta de Govern Local en aquest mandat, els regidors i regidores que 
continuació es relacionen exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació exclusiva 
i seran donats d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social: 
 
 
ALCALDE/ALCALDESSA 
 

 Senyor Antonio Balmón Arévalo 
 
 
TINENTS I TINENTES D’ALCALDE 
 

 Senyor Antonio Martínez Flor 

 Senyora Emilia Briones Matamales 

 Senyor Manuel Ceballos Morillo 

 Senyora Rocío García Pérez 

 Senyor Sergio Fernández Mesa 

 Montserrat Pérez Lancho 
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Segon.- Establir que, amb efectes del dia 15 de juny de 2015, els regidors i regidores 
que a continuació es relacionen exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació 
parcial, és a dir, amb una dedicació mínima de 20 hores setmanals a aquesta 
Corporació, i seran donats d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social. 
 
 
REGIDOR DELEGAT D’ACCIÓ COMUNITARIA I ESPORTS 
 

 Senyor José Manuel Parrado Cascajosa 
 
 
REGIDORS I REGIDORES DE DISTRICTE 
 

 Senyora Maria de las Mercedes Fernández García 

 Senyora Aurora Mendo Sánchez 

 Senyor Enrique Vanacloy Valiente 
 
 
PORTAVEUS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 

 Raquel Albiol i Gilabert 

 Senyor Arnau Funes Romero. 
 
 
Els Portaveus de la resta de Grups municipals, o be es troben en situació de dedicació 
exclusiva, o be han manifestat la seva voluntat de no percebre retribucions 
periòdiques, ni exercir el seu càrrec en règim de dedicació parcial. 
 
 
Tercer.- Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves 
funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, en funció de les atribucions 
delegades i assumides, les retribucions anyals que a continuació es relacionen, les 
quals es percebran prorratejades en catorze pagues, dotze corresponents a les 
mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les pagues extraordinàries 
de juny i desembre. 
 
El període de meritació de les pagues extraordinàries de juny i desembre serà el 
següent: 
 

 Paga de juny, de l’1 de juliol al 30 de juny. 
 

 Paga de desembre, de l’1 de gener al 31 de desembre. 
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1. ALCALDE 

 
Nom Retribucions 
 

 Senyor Antonio Balmón Arévalo 71.604,40 € 
 
 
 

2. PRIMER TINENT D’ALCALDE AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA 

 
Nom Retribucions 
 

 Senyor Antonio Martínez Flor 64.892,58 € 
 
 
 

3. TINENTS I TINENTES D’ALCALDE EN RÈGIM DE  DEDICACIÓ EXCLUSIVA 

 
Nom i Càrrec Retribucions 
 

 Senyora Emilia Briones Matamales 58.180,76 € 

 Senyor Manuel Ceballos Morillo 58.180,76 € 

 Senyora Rocío García Pérez 58.180,76 € 

 Senyor Sergio Fernández Mesa 58.180,76 € 

 Montserrat Pérez Lancho 58.180,76 € 
 
 
 

4. REGIDOR DELEGAT EN RÈGIM DE DEDICACIÓ PARCIAL 

 
Nom i Càrrec Retribucions 
 

 Senyor José Manuel Parrado Cascajosa 16.523,89 € 
 
 
 

5. REGIDORS I REGIDORES DE DISTRICTE EN RÈGIM DE DEDICACIÓ PARCIAL 

 
Nom i Càrrec Retribucions 
 

 Senyora Maria de las Mercedes Fernández García 10.097,89 € 

 Senyora Aurora Mendo Sánchez 10.097,89 € 

 Senyor Enrique Vanacloy Valiente 10.097,89 € 
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6.- REGIDORS I REGIDORES PORTAVEUS DELS DIFERENTS GRUPS POLÍTICS 
MUNICIPALS AMB DEDICACIÓ PARCIAL 

 
Nom i Càrrec Retribucions 
 
 

 Raquel Albiol i Gilabert 18.359,96€ 

 Senyor Arnau Funes Romero 18.359,96 € 
 
 
 
La percepció d’aquestes retribucions, quan es tracti de Regidors o Regidores en règim 
de dedicació exclusiva, serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb 
càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i 
Empreses d’elles dependents, i també serà incompatible amb les indemnitzacions que 
s’estableixen en l’apartat següent i amb el desenvolupament d’altres activitats, en els 
termes previstos per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les Administracions Públiques. 
 
Pel contrari, en els supòsits de dedicació parcial, la percepció d’aquestes retribucions 
estarà sotmesa al règim establert a l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
 
Quart.- Amb efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució d'aquest 
Ajuntament, establir a favor dels membres de la Corporació que no exerceixin els seus 
càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, el règim d'indemnitzacions següent: 
 

 Per assistència a les sessions de Ple: 360 €. 
 

 Per assistència a les sessions de les Comissions Informatives de caràcter 
permanent: 180 €. 

 

 Per assistència a les reunions de la Junta de Portaveus: 1.182,19 €. 
 
 
Cinquè.- Amb efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució d'aquest 
Ajuntament, establir a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una dotació 
econòmica de la quantia següent: 
 

 304 € mensuals per cada regidor electe. 
 

 1.500 € mensuals per cada Grup polític municipal. 
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Aquesta dotació no podrà ser destinada al pagament de remuneracions de personal 
de qualsevol tipus al servei de l’Ajuntament, ni a l’adquisició de béns que puguin 
constituir actius fixos de caràcter patrimonial, i serà objecte d’una comptabilitat 
específica que els Grups polítics posaran a disposició del Ple de la Corporació quan 
aquest ho sol·liciti, en els termes previstos en la legislació vigent i en el ROM. 
 
Sisè.- Establir  a favor dels membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats per les 
despeses efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, prèvia la seva acreditació 
documental. 
 
Setè.- Notificar aquest acord als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals i 
als Regidors i Regidores afectats, fent constar a aquells que han sigut designats per a 
desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial, que s'entendrà 
acceptat aquest règim per l'afectat de no manifestar res al respecte dins del termini 
de les 24 hores següents a la seva notificació. 
 
Vuitè.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Butlletí d’Informació 
Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que disposa 
l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 
difondre el seu contingut, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la 
seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en 
compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 

 
... 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, Regidor del Grup Municipal del PSC-CP 
 
El punt tercer és l’establiment de dedicacions, retribucions, dietes i 
indemnitzacions dels membres de la Corporació. 
 
Proposem que el règim de dedicació exclusiva el mantinguin els membres de 
la Junta de Govern que van ser nomenats amb efectes de quinze de juny, és a 
dir, l’Alcalde i els Tinents d’Alcalde, amb el mateix règim retributiu que al 
mandat anterior, és a dir, amb congelació de retribucions. 
 
En quant al règim de dedicació parcial, l’adoptarien el Regidor delegat d’Acció 
Comunitària i Esports, els Regidors i Regidores de districte, i els Portaveus de 
Grups polítics que així ho han manifestat. En aquest cas, els Portaveus 
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d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa i d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, també amb el mateix règim retributiu que al 
mandat anterior i, per tant, amb congelació de retribucions. 
 
Els Regidors o Regidores que no exerceixin les seves funcions amb dedicació 
exclusiva o parcial, tindran dret a rebre indemnitzacions per assistència a 
Plens municipals, a les Comissions Informatives i a reunions de la Junta de 
Portaveus. També són les mateixes retribucions que al mandat anterior i, per 
tant, queden congelades. 
 
Hi ha una diferència en quant al mandat anterior ja que es proposa que 
actualment es puguin acumular aquestes indemnitzacions, és a dir, que es pot 
tenir dret a percebre la indemnització per cada una de les sessions a les quals 
s’assisteixi. 
 
Per acabar, dir que s’estableix una dotació econòmica a favor dels diferents 
Grups municipals, en la quantitat de 304 euros mensuals per cada Regidor 
electe i 1.500 euros mensuals per a cada Grup polític municipal. 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Anunciar el nostre vot afirmatiu. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Nosaltres, tot i que fa un parell d’anys crec que vam votar en contra d’aquesta 
mateixa estructura, perquè consideràvem que ens venia imposada per l’RSAL i 
que, per tant, havíem d’anar fent reduccions de salaris vinculades també a les 
reduccions de salaris que van patir els treballadors i les treballadores del 
nostre Ajuntament, en aquest cas creiem que les condicions i l’escenari que 
ens proposa el Govern és raonable, entra dins dels marges que marca la 
pròpia RSAL i dels marges que hi ha dins de la pròpia estructura retributiva de 
la Casa. 
 
Nosaltres defensem que no hi hagi massa distància salarial, parlem d’una 
distància de 3,1 o de 3,5 entre els treballadors que menys cobren i el 
treballadors que més cobren de la Casa. Aquest ha de ser el paràmetre per 
establir els sous d’aquesta Casa, creiem que en aquest cas s’ajusta. 
Considerem que encara hi ha molta distància salarial segurament entre les 
persones que tenen dedicació parcial i les que l’exerceixen de manera 
exclusiva. Però creiem que és raonable i ajustat al que marca la Llei, molt lluny 
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del que en el seu dia va marcar la Federació de Municipis o altres Institucions. 
I entenem que entren dins de la normalitat. 
 
Per tant el nostre vot serà favorable. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Regidora del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
En aquest cas nosaltres votarem en contra, i avançant-me a una possible 
resposta per la nostra posició, ja que es comenta que m’agrada recordar la 
història, doncs faré un breu apunt. 
 
També al 1999 vam votar en contra de les retribucions i vam haver de ser 
nosaltres els que vam publicar els sous per primera vegada. Al 2003 i al 2007 
vam votar a favor, i ara al 2015 votem en contra. 
 
Sí, hem votat de maneres diferents en diferents legislatures, però ni els temps 
són els mateixos ni tampoc les persones que representen a Esquerra. I això, 
molts dels presents aquí no poden dir-ho ja que porten ocupant cadira i 
alternant-se càrrecs des de fa molts anys. 
 
És pervers que els polítics ens haguem de posar el sou a nosaltres mateixos, 
només ens passa a nosaltres, a les empreses privades no és així perquè, tot i 
que la Llei marca uns màxims, no estableix sota quins paràmetres s’haurien 
d’establir aquests sous. Parlar de cobrar poc o cobrar molt sempre és un 
barem que dependrà de la persona que ho miri per poder decidir si és o molt 
amunt o molt avall. 
 
Però bé, amb la situació actual de crisi que tothom coneix i amb major o 
menor mesura pateix, si que es pot considerar que algun dels sous creiem que 
s’haurien d’ajustar més al dia a dia de la població. Tot i que el PSC diu que hi 
ha superàvit i que esperem que sigui així, i reconeixem la baixada de sous que 
es va realitzar del 5% per equiparar-se amb les retallades dels funcionaris, 
igualment creiem que cal un pas més enllà i que hauríem de ser alhora totes 
les forces polítiques, perquè és cosa de tots i totes, per posar uns criteris i uns 
paràmetres i establir unes retribucions dignes però equiparades amb la 
situació actual. 
 
Pel que fa a l’aportació dels Grups municipals, s’ha augmentat de 456 a 1.500 
euros mes. Entenem que és una regulació que calia fer, d’equilibrar la 
diferència que hi havia entre els Grups municipals que tenien molts més 
Regidors amb d’altres que tenien pocs. Ara bé, no creiem que les arques de 
l’Ajuntament n’hagin de sortir afectades. Per tant, per un costat considerem 
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que un increment, tot i que aquests 1.500 no sabem si hauríem de ser 1.500 o 
una altra aportació, però que sí s’ha augmentat aquesta aportació a 1.500, 
s’hauria hagut de compensar amb la reducció o de l’aportació dels Regidors o 
amb la reducció de tots els Regidors i Regidores. 
 
Respecte a si l’import aquest dels 1.500 és o no excessiu, faltaria definir en 
què es poden gastar aquests diners, queda clar en què no però no hi ha un 
detall de en què es poden gastar.  
 
Demanem que tots els Grups municipals presentin la memòria de en què 
s’han gastat aquests diners. Gràcies. 
 
 
Senyor Jorge Garcia Mulet, Regidor del Grup Municipal de C’s 
 
El nostre vot és l’abstenció. 
 
 
Senyor Vidal Aragonés Chicharro, Regidor del Grup Municipal CEC-CPC 
 
El nostre vot serà evidentment no perquè ho vam dir en campanya, fins i tot 
ens van dir moltes vegades en campanya que això no ho portaríem al Ple. 
Evidentment avui estem en el Ple cinc Regidors i Regidores d’aquesta 
candidatura i manifestem exactament el mateix que vam dir en campanya, 
nosaltres no canviem, que és un principi de tres salaris mínims 
interprofessionals. 
 
Avui, aquesta tarda potser hi ha moltes comparacions, però hi ha una que és 
molt ràpida i molt evident, el que cobrarà el senyor Alcalde de Cornellà serà 
pràcticament el mateix que cobraran les Alcaldesses de Madrid i Barcelona 
plegades, i el què això significa. 
 
Però nosaltres no volem fer únicament comparacions, perquè podia canviar la 
situació de Barcelona o de Madrid i nosaltres mantindríem la mateixa 
proposta, que és tres salaris mínims interprofessionals. 
 
Evidentment per la dedicació parcial, això podria tenir una dificultat perquè 
no hi ha una determinació saltant en el temps, però consideràvem que el que 
s’havia de fer també és un anàlisis de la dedicació que es necessita, no 
únicament per la dedicació parcial sinó per assistències a Plens, Comissions 
Informatives, Juntes de Portaveus, així com la feina dels Grups. I per tant, 
adequar-ho a aquest principi de dedicació plena tres salaris mínims 
interprofessionals.  
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I desprès creiem oportú que quan estem aprovant aquest punt es faci una 
referència, sobretot perquè hi ha en aquesta Sala públic, plena la Sala, hi ha 
gent que està de peu, de què estem parlant. I per donar alguna dada, senyor 
Alcalde, 71.504,40 euros, el Ple 360 euros, Comissió Informativa 180 euros i 
Junta de Portaveus 1.182,19 euros, 456 euros per Grup i 304 per Regidor. Ho 
diem perquè, amb independència què els electes, els Regidors i les Regidores, 
tinguem un circuit en el qual d’això estem parlant per preparar el Ple, és 
important que se’ls hi pugui traslladar als nostres veïns i a les nostres veïnes 
de quines quanties estem parlant. 
 
I amb aquesta pràctica de tres salaris mínims interprofessionals, nosaltres el 
que demanem és també la globalitat. Que tots els Regidors i les Regidores, 
amb independència fins i tot de les responsabilitats que tinguem, fem una 
reducció global, amb aquests elements de tres salaris mínims, per una 
reducció global. 
 
I l’últim, simplement volem fer una referència, que per aquest Grup, 
evidentment, estar aquí és un autèntic honor, és un servei al nostre poble i 
que com no ho entenem com a professió, no estem dintre de paràmetres 
d’allò que han de cobrar els treballadors i treballadores, que evidentment ho 
defensarem, i defensarem fins i tot més que un treballador o una treballadora 
hagi de cobrar no únicament 71.000 euros sinó més. Però no el cas d’un electe 
que considerem té una altra naturalesa. 
 
Per tot això, votarem no. 
 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, Regidor del Grup Municipal del PSC-CP 
 
Només per a què es tingui en compte, la gestió d’un municipi com el nostre 
probablement resulti tan complexa o potser més, que la de qualsevol empresa 
multinacional. 
 
S’exigeixen decisions polítiques i tècniques que afecten a milers de ciutadans i 
la capacitat per dirigir a centenars de funcionaris, més enllà de la gestió anual 
de més de cent milions d’euros. 
 
El salari dels responsables d’aquestes decisions ha de ser moderat, cert, però 
en cap cas una caricatura de retribució que, a més, coarti la petició de 
responsabilitats en nom d’una rebaixa de costos.  
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Per tant el que es proposa, a més de complir amb totes les normes legals, i 
recordo que a la majoria de municipis no era així, també ho deixo clar, ja que 
la demagògia i el populisme és molt comú als nostres dies, és no només 
moderat sinó acorde amb el règim de responsabilitats que representa. 
 
S’ha de respectar el principi d’una retribució adequada en la mesura en què 
implica als polítics resoldre els problemes de les localitats on han sigut elegits. 
Altres perfils també podrien resultar poc pràctics, inclús contraproduents. El 
risc polític en aquest cas pot consistir en confondre una gestió eficaç dels 
problemes municipals amb una renuncia salarial. 
 
Veuran vostès, una reducció de sou no equival a bona gestió i ja ho estem 
començant a veure en alguns municipis propers. El prioritari és el segon, la 
bona gestió.  
 
I per cert, l’únic -i ho dic amb majúscules- Consistori que ha renunciat a part 
del seu salari a favor d’entitats socials, més enllà del que ha dit la 
representant, la Portaveu d’Esquerra Republicana, que es va baixar el sou un 
5%, com dic, l’únic Consistori que ha renunciat a part del seu salari a favor 
d’entitats socials, com la Botiga Solidària, ha sigut aquest. Cap més. Així que 
lliçons les justes també en aquest cas. I, més enllà de què òbviament, com ja 
he dit i ha quedat clar, totes aquestes retribucions estan per sota del que 
marca l’RSAL. 
 
Realment jo sumaria millor el que s’està dient que cobraran l’Alcaldessa de 
Madrid i l’Alcaldessa de Barcelona i ho compararia amb el que ja està aprovat 
o es va a aprovar, o aquesta és la idea, en quant a les retribucions de 
l’Ajuntament de Cornellà, perquè no quadra, hi ha una diferència quasi de vint 
mil euros. Això, es suposa, que serà així quan s’aprovi en els Plens perquè 
sembla ser que el Ple d’Organització de Madrid encara no està ni convocat, 
l’últim va ser el 30 de juny, i el de Barcelona sembla ser que es farà el 14 de 
juliol. 
 
Més enllà d’això, crec que queda clara quina és la posició en aquest cas del 
Partit Socialista. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
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Vots en contra: 

 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
Punt quart.- Delegacions d’atribucions plenàries a favor de la Junta de 
Govern Local. 

Delegació atribucions 
plenàries a favor de la 

Junta de Govern Local. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, 
de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat dia 13 
de juny, i amb l'objecte de dotar d'una major celeritat i eficàcia a l'actuació 
municipal, aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que confereix a l'Ajuntament 
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l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en 
concordança amb l’article 52 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 amb els 
articles 72.2 i 175 i següents del ROM, considera necessari procedir a l'establiment 
d'un règim de delegacions de matèries la competència de les quals ostenta el Ple en 
virtut de la Llei, en favor de la Junta de Govern Local. 
 
Atès que en conformitat amb la legislació a que abans s'ha fet referència, el Ple de 
l'Ajuntament pot delegar l'exercici de les seves competències a favor de la Junta de 
Govern Local, sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos per l'article 
23.2.b) de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, 52.4 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, 72.1 del ROM i 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, 
en els quals es regulen les competències plenàries que tenen caràcter indelegable. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local les competències plenàries que a 
continuació es relacionen: 
 

EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI 

 
En relació amb els expedients de contractació i d’atorgament de concessions de 
qualsevol naturalesa, la competència originària de la qual correspongui al Ple de la 
Corporació: 
 
1. Aprovar els expedients de contractació de tota naturalesa la quantia dels quals 

no excedeixi de 2.000.000 euros, quan tinguin una duració superior a 4 anys i 
comportin una despesa per a l’Ajuntament que es trobi compresa dins dels 
límits de l’article 174 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
2. Aprovar els expedients relatius a l’atorgament de concessions de caràcter 

plurianual la quantia dels quals no excedeixi del 15 % dels recursos ordinaris del 
Pressupost, quan tinguin una duració superior a 4 anys i,  sempre que 
comportin despesa per a l’Ajuntament, quan es trobin compresos dins dels 
límits de l’article 174 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  

 
3. Aprovar els Estudis de Seguretat i Salut, la conformitat als Plans de Seguretat i 

Salut i els nomenaments de Director Tècnic de les obres i de Coordinador en 
matèria de seguretat i salut, en tots els expedients d’obres de competència del 
Ple. 
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4. Acordar la modificació dels contractes o concessions quan, aïllada o 
conjuntament, no impliqui una alteració del preu primitiu del contracte 
superior, per excés o per defecte, al 20%. 

 
5. Aprovar les recepcions i les devolucions de garanties. 
 
6. Declarar les resolucions dels contractes o concessions quan no es formuli 

oposició per part del contractista. 
 
7. Aprovar les revisions de preus dels contractes i concessions. 
 
8. La imposició de sancions als contractistes i concessionaris que no impliquin la 

resolució del contracte o concessió, sense perjudici del que disposa l’apartat 4 
anterior. 

 
9. Autoritzar la transmissió a tercers dels contractes i concessions. 
 
10. Aprovar inicialment i ordenar l’exposició pública de les propostes de 

modificació dels Plecs tipus de Clàusules Generals. 
 
11. Acceptar béns amb càrregues o gravàmens  onerosos.  
 
12. Acordar mutacions de domini públic per canvi de destí dels béns. 
 
 

EN MATÈRIA DE POBLACIÓ 

 
1. Aprovar la rectificació anual del Padró Municipal d’Habitants i resoldre les 

reclamacions que s’interposin en relació amb aquest. 
 
2. L’adopció d’acords relatius a la formació de les Meses electorals. 
 
 

EN MATÈRIA DE PERSONAL 

 
1. Acordar la superació dels límits retributius a que fa referència l’article 327.2 del 

Reglament de Personal al servei de les Entitats Locals de Catalunya. 
 
2. Rehabilitar als funcionaris de la Corporació. 
 
3. Autoritzar al personal l’exercici d’activitats de recerca de caràcter no 

permanent o d’assessorament per a supòsits concrets. 
 
4. Adoptar els acords relacionats amb les transferències de funcionaris a que fa 

referència l’article 301 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. 
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5. Encarregar, mitjançant conveni, la selecció i formació del personal propi a 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 

 
6. Declarar les incompatibilitats del personal i autoritzar o denegar les sol·licituds 

sobre compatibilitats. 
 
 

EN MATÈRIA DE PLANIFICACIÓ, ECONOMIA I HISENDA 

 
1. Aquelles competències que es deleguin pel Ple en la Junta de Govern Local per a 

cada exercici a través de les Bases d’Execució del Pressupost. 
 
2. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 
3. Sol·licitar i acceptar subvencions quan la disposició que aprovi la convocatòria 

estableixi que el Ple és l’òrgan municipal competent. 
 
4. Dictar les normes pel seguiment i el desenvolupament de la comptabilitat 

financera i pressupostària de l’Ajuntament i dels Organismes Autònoms i 
societats mercantils dependents d’aquest. 

 
5. Acordar la fiscalització prèvia limitada prevista a l’article 200.2 de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
6. Acordar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets, per la inherent a la 

presa de raó en comptabilitat i per actuacions comprovatòries posteriors. 
 
7. Resoldre les discrepàncies que es produeixin en relació a objeccions de la funció 

interventora, d’acord amb el que estableix l’article 217.2 del Real Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, en els supòsits següents: 

 
a. Quan es basin en insuficiència o inadequació de crèdit. 
 
b. Quan es refereixin a obligacions o despeses l’aprovació de les quals sigui de 

la seva competència per delegació del Ple 
 
8. Establiment, fixació, regulació i modificació dels Preus Públics. 
 
9. La declaració de nul·litat de ple dret i la revisió d’ofici dels actes dictats en via 

de gestió tributària, en els casos i d’acord amb el procediment establert als 
articles 153 i 154 de la Llei General Tributària. 

 
10. La concertació d’operacions de tresoreria quan l’import acumulat de les 

operacions vives en cada moment superi el 15 per 100 dels ingressos corrents 
liquidats en l’exercici anterior, sempre que el seu import específic no superi el 
10% dels recursos ordinaris del Pressupost.  
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11. Determinació anual de les festes locals. 
 
 

EN MATÈRIA D’OBRES, URBANISME, MANTENIMENT, SERVEIS I MEDI AMBIENT 

 
1. Ordenar la demolició de les edificacions il·legals. 
 
 

EN MATÈRIA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 
1. Determinar els mitjans necessaris per a donar publicitat als acords adoptats 

per la Corporació i a les convocatòries dels òrgans municipals les sessions dels 
quals no siguin públiques. 

 
2. L’atorgament o concessió dels Premis Ciutat de Cornellà en totes les seves 

categories. 
 
 

EN MATÈRIA PROCESSAL 

 
1. La declaració de nul·litat de ple dret i la revisió d’ofici dels actes administratius 

dictats per la Junta de Govern Local i per l’Alcalde, directament o a través dels 
Regidors i Regidores que ostentin delegacions. 

 
2. Acordar la declaració de lesivitat dels actes administratius dictats per la Junta 

de Govern Local i per l’Alcalde, directament o a través dels Regidors o 
Regidores que ostentin delegacions. 

 
3. Acordar la compareixença de la Corporació en tot tipus de processos judicials 

que, afectant directament o indirectament a aquest Ajuntament, es segueixin 
per o contra altres Administracions o particulars. 

 
4. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en 

matèria de competència plenària. 
 
5. L’exercici d’accions judicials i la defensa de la Corporació, en qualitat 

d’acusador particular, respecte d’infraccions penals que afectin als ciutadans 
de Cornellà de Llobregat. 

 
6. Atorgar la representació de l’Ajuntament per l’exercici de tot tipus d’accions 

administratives i judicials. 
 
7. La resolució, en via administrativa, de les accions, reclamacions o recursos de 

qualsevol naturalesa, que s’interposin contra els acords dictats per la Junta de 
Govern Local en ús de les atribucions delegades en virtut d’aquest acord. 
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EN MATÈRIA DE RELACIONS INTERADMINISTRATIVES I DE FOMENT 

 
1. Acordar la subscripció de convenis de col·laboració amb altres Administracions, 

així com amb entitats i particulars, sempre que del seu contingut no resultin 
compromisos a càrrec de la Corporació en les matèries que l’article 22 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, considera de 
caràcter indelegable, ni suposin un cost econòmic superior al 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost o a 6.010.121,04 euros. 

 
 

EN MATÈRIA SANCIONADORA 

 
1. L’exercici de les atribucions que l’article 13.2.b) de la Llei 10/1999, de 30 de 

juliol, sobre tinença de gossos potencialment perillosos, atribueix al Ple per a la 
imposició de sancions per la comissió de faltes tipificades com a greus en 
aquesta norma. 

 
 
Segon.- Les competències delegades s'hauran d'exercitar per la Junta de Govern Local 
d’acord amb el que disposen els articles 175 i següents del ROM, i en els termes i dins 
dels límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en cap altre 
òrgan. 
 
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en virtut d'aquesta 
delegació, s'haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la 
part expositiva, del text següent: 
... 
 

Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions acordades per aquest 
Ajuntament en sessió plenària que va tenir lloc el dia ........................, 
que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de ...................... 

 
... 

Els acords que s'adoptin per delegació, s'entendran dictats pel Ple de l'Ajuntament, 
com a titular de la competència originària, al qual s'haurà de mantenir informat de 
l'exercici de la delegació, mitjançant la remissió dels esborralls de les actes de la Junta 
de Govern Local a tots els Regidors de la Corporació, i seran immediatament 
executius i presumptament legítims. 
 
Tercer.- En conformitat amb el que disposa l'article 177 del ROM, en concordança 
amb l’article 51.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquestes 
delegacions tindran efecte des del dia següent a l'adopció d'aquest acord, encara que 
no s’hagi produït la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i seran de 
caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació pel Ple. 
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Quart.- Substituir l'obligació de l'Alcalde prevista en l'article 125.b) del ROM, en 
concordança amb l’article 42 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
de donar compte succinta a la Corporació, en cada sessió ordinària, de les resolucions 
dictades per l'Alcaldia, pel reconeixement del dret de tots els Regidors de 
l'Ajuntament a poder consultar directament i personalment els llibres de resolucions 
custodiats en la Secretaria General de la Corporació. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord als Responsables i Caps dels diferents Departament 
municipals, als Portaveus dels Grups polítics, als Regidors i Regidores delegats i als 
Presidents i Presidentes de les Comissions Informatives, pel seu coneixement i efectes, 
fent-los constar que,en compliment del que disposa l’article 78.1 del ROM, en 
concordança amb l’article 123 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, amb caràcter previ a l’adopció dels acords per la Junta de Govern 
Local, hauran de ser dictaminats per les Comissions Informatives corresponents, 
excepte  que hagin sigut declarats d’urgència, en el qual cas s'haurà de donar compte 
posteriorment d'aquests a la Comissió Informativa competent. 
 
Sisè.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el Butlletí 
d'Informació Municipal i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del 
que disposa l'article 178 del ROM, en concordança amb l’article 44.2 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Setè.- Difondre el contingut d’aquest acord, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 

... 
 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, Regidor del Grup Municipal del PSC-CP 
 
El punt quatre són les delegacions d’atribucions plenàries a favor de la Junta 
de Govern Local.  
 
En aquest punt si que existeixen algunes variacions en comparació amb altres 
mandats en allò referent a contractació i patrimoni. Han estat variacions 
proposades, pel Grup d’Iniciativa Catalunya Verds – Esquerra Unida i 
Alternativa. 
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Deia que en matèria de contractació es baixa la quantitat màxima per portar 
els expedients de contractació, de tres a dos milions d’euros, i en quant a 
l’atorgament de concessions, també es baixa el percentatge sobre recursos 
ordinaris del pressupost, passant aquest del 20 al 15%. 
 
En matèria patrimonial, les competències d’alienació o gravamen de béns i 
drets patrimonials, les permutes de béns mobles i l’adquisició de béns mobles 
i drets subjectes a legislació patrimonial, competències que fins ara estaven 
delegades de la Junta de Govern, a partir d’avui seran plenàries. 
 
Aquestes són les modificacions que es realitzen, restant totes les delegacions 
en les restants matèries exactament igual que en mandats anteriors. 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Gràcies Alcalde, anunciar el nostre vot en contra. 
 
Fins al moment, el tres punts anteriors d’aquest Ple eren punts que eren 
necessaris però eren més efectistes que efectius. I ara en aquest punt quart, sí 
crec que arribem a un dels punts importants a votar. I per aquest motiu 
l’anunci del nostre vot en contra. 
 
Creiem que la proposta de delegació d’atribucions en la Junta de Govern, tot i 
la voluntat que ha hagut per part de l’Equip de Govern d’intentar arribar a un 
acord i a un consens, li segueix restant i privant a aquest Ple de les atribucions 
que realment tenen concedides per Llei. I delegar en la Junta de Govern la 
possibilitat d’aprovar segons quines concessions o la possibilitat de subscriure 
segons quins contractes, al marge o amb caràcter previ al que pugui aprovar 
aquest plenari és, com dic, privar a aquest Ple de la capacitat de decisió que 
l’han concedit els ciutadans. 
 
I per aquest motiu, no compartint el criteri definitiu per part de l’Equip de 
Govern a l’hora d’atribuir aquestes delegacions, és el motiu pel qual anunciem 
el nostre vot en contra. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Segurament hauríem d’haver fet una miqueta més d’explicació del punt però, 
en tot cas crec que és important que sapiguem què votem. Em sembla que 
hem de ser conscients que qualsevol votació de les què estem fent, en aquest 
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cas aquesta en especial, és revisable. Per tant, en la mesura en la que aquest 
Ple consideri que hi ha algunes de les delegacions que ha fet a la Junta de 
Govern que per algun motiu es considera que han de tornar al Ple, sempre 
estarem atents durant tot el mandat, en la mesura que ens posem d’acord 
tots i totes, de que aquesta competència torni al Ple. Això em sembla que és 
important que es sàpiga. 
 
La següent és que aquestes matèries són públiques, ja que en les Juntes de 
Govern aquesta part serà pública, qui vulgui estar interessat en fer el 
seguiment d’aquestes matèries que avui deleguem en la Junta de Govern 
podrà anar a la Junta de Govern, que ens han explicat que seran els divendres 
al matí, on podrà assabentar-se de com es van prenen les decisions en relació 
a aquest tema. 
 
Per tant hi ha un criteri de publicitat, hi ha un criteri de reversibilitat.  
 
En aquest sentit, perquè entenem que per a això estem aquí, per intentar fer 
propostes, vam fer una proposta a l’Equip de Govern de modificar el que fins 
ara havia estat l’estructura de delegacions en base a tres paràmetres. 
 
El primer paràmetre de volum econòmic i de transparència, en tant que 
enteníem que era important que s’estableixin els mínims de volum econòmic 
de coses que la Junta de Govern podria contractar. Els mínims bàsics 
operatius i aquells volums econòmics més alts de més de tres milions i demés 
que havíem tingut en aquestes delegacions fins ara, que es redueixin i que per 
tant baixessin. 
 
Per tant, entenem que hi ha una reducció dels volums econòmics de les 
matèries i de les gestions de contractació que pot fer el Govern, i entenem 
que això és bo. 
 
També entenem que hi havia una part que no ha explicat el Tinent d’Alcalde 
que tenia a veure amb el patrimoni de la ciutat i amb decisions que podia 
prendre la Junta de Govern en relació a terrenys, a edificis municipals o de la 
ciutat, que es delegaven fins ara en la Junta de Govern i que creiem que això 
té a veure amb el patrimoni de la ciutat, té a veure amb la transparència, amb 
coses importants de la ciutat i que per tant havia de ser aquest Ple qui decidís 
en relació a tot el que té a veure amb venda de patrimoni o concessió de 
qüestions vinculades a la gestió del patrimoni municipal. 
 
Per tant, enteníem que aquestes coses havien de sortir i, de fet, a la proposta 
que avui portem al Ple no surten. 
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Però també hi havia un tercer aspecte que em sembla important, que és que 
al final la Junta de Govern ens garanteix una flexibilitat en la gestió i una 
agilitat en la gestió del que té a veure en el dia a dia de l’Ajuntament que 
segurament el Ple no té. I, per tant, totes aquelles coses que tenen a veure 
amb expedients que afecten als ciutadans i ciutadanes de la ciutat, que 
afecten a gent que vol muntar negocis i gent que vol obrir activitats, a gent 
que té contractes, enteníem que havia tot un aparell tot un paquet de coses 
que tenien a veure amb flexibilitzar el funcionament de l’Ajuntament, que 
enteníem raonable que no estiguessin en el Ple i que fos la Junta de Govern 
qui pogués prendre decisions operatives. I enteníem, consultat amb els 
serveis tècnics de la Casa, era correcte que fos així. 
 
Per tant el nostre criteri ha estat fer una proposta –insisteixo- que reduís el 
volum econòmic dels contractes que podia fer l’Ajuntament, que treies tot el 
que podia tenir a veure amb venda de patrimoni de la Junta de Govern, i 
vetllés per facilitar la gestió dels serveis tècnics de la Casa perquè, en 
definitiva, facilitàvem la gestió en relació als ciutadans i les ciutadanes, i els 
treballadors i les treballadores de la ciutat. 
 
Així anava la nostra proposta. Entenem que l’Equip de Govern ens l’ha 
acceptat i, per tant, votarem a favor. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Regidora del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Votarem en contra. 
 
Nosaltres sempre hem defensat que volem un Ajuntament més obert, més 
participatiu i considerem que és l’oportunitat per que actualment puguem fer-
ho. I per això votem en contra i haguéssim demanat que la resta de Grups 
municipals també ho haguessin fet. 
 
Si totes les competències es debaten a plenari, no passen per Junta de 
Govern, podríem decidir molt més sobre aquesta ciutat i sobre temes –com 
bé deia l’Arnau- tant de contractació, concessions, etc..., i molts altres temes 
que durant trenta anys i durant la majoria absoluta dels socialistes, segur que 
han fet moltes coses bé però n’hi ha d’altres que desconeixem, i llavors 
demanem que tot passi pel plenari. 
 
A nivell d’agilitat, considero que es potser igualment àgil encara que passin 
per Ple. Nosaltres estem aquí gràcies a la ciutadania, i per tant si ens hem de 
trobar en més plenaris, per part nostra cap problema. 
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Què la votació és revisable Arnau?, sí, doncs fem-lo al revés. Que passi per Ple 
i si veiem que realment hi ha moltes coses que es poden traslladar a Junta de 
Govern, fem-ho desprès. Gràcies. 
 
 
Senyor Jorge Garcia Mulet, Regidor del Grup Municipal de C’s 
 
Si bé considerem que aquesta mesura és acceptable, la modificació o la 
variació en algun dels punts, en aquest cas en Ciutadans considerem que és 
insuficient. Per tant, el nostre sentit del vot és abstenció. 
 
 
Senyor Jose David García Muñoz, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Nosaltres no volem ni una sola delegació. Creiem que les competències, les 
qüestions que són competència del Ple, s’han de debatre aquí al Ple entre tots 
els Grups polítics i de manera pública i amb la màxima transparència i 
participació. Per tant, votarem en contra. 
 
 

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

Vots en contra: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
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Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
 
Punt cinquè.- Donar compte al Ple de la nova configuració dels Grups Polítics 
Municipals. 

Configuració Grups  

Polítics. 

MOCIÓ 
 
... 
 
En conformitat amb el que disposa l’article 50 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, en concordança amb els articles 84 i següents del ROM, interpretats en els 
termes previstos en la seva Disposició Addicional, un cop constituït el nou Ajuntament 
derivat de les Eleccions Locals convocades per Reial Decret 233/2015, de 30 de març i 
dintre del termini legalment previst, tots els Regidors i Regidores que han pres 
possessió del seu càrrec en aquest Ajuntament han procedit a presentar, davant 
d’aquesta Alcaldia, una declaració firmada expressant el Grup Polític Municipal al que 
desitgen ser adscrits i manifestant-se sobre la designació del seu Portaveu. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa el paràgraf 7è de l’article 86 del ROM, 
aquesta Alcaldia està obligada a donar compte al Ple, en la primera sessió que 
celebri, de la constitució i composició dels Grups Polítics Municipals, a efectes 
purament informatius. 
 
Atès que de les declaracions emeses pels 25 Regidors i Regidores d’aquesta 
Corporació es desprèn que, tant pel que fa a la seva adscripció a un Grup com pel que 
fa al seu Portaveu, la seva constitució i composició s’ajusten al previst per la legislació 
abans esmentada. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple l’adopció del següents 
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ACORDS 

 
Primer.- Donar compte al Ple, a efectes informatius, de que com a conseqüència de 
les declaracions efectuades pels 25 Regidors i Regidores d’aquest Ajuntament en 
compliment del que disposa l’article 50.4 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, els 
Grups Polítics Municipals que s’han constituït en aquest Ajuntament pel present 
mandat, són els següents: 
 
 
 

GRUP MUNICIPAL: Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés- 
(PSC-CP) 

 
Membres: 

 Antonio Balmón Arévalo 

 Rocío García Pérez 

 Antonio Martínez Flor 

 Emilia Briones Matamales 

 Sergio Fernández Mesa 

 Montserrat Pérez Lancho 

 Manuel Ceballos Morillo 

 Aurora Mendo Sánchez 

 José Manuel Parrado Cascajosa 

 Maria de las Mercedes Fernández García 

 Enrique Vanacloy Valiente 
 
 
Portaveu:  Emilia Briones Matamales 
 
 
 

GRUP MUNICIPAL:  Cornellà en Comú – Crida per Cornellà (CEC-CPC) 

 
 
Membres:  

 Vidal Aragonés Chicharro 

 Maria Josefa Ruiz Tienda 

 Angel Camacho Hervás 

 Maria Carmen López Alvarez 

 Jose David García Muñoz 
 
 
Portaveu: Vidal Aragonés Chicharro 
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GRUP MUNICIPAL: Ciutadans – Partido de la Ciudadania (C’s) 

 
Membres: 

 Jorge García Mulet 

 Daniel Martínez Rodríguez 

 Anna Clara Martínez Fernández 
 
 
Portaveu: Jorge Garcia Mulet 
 
 
 

GRUP MUNICIPAL:  Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) 

 
Membres: 

 Raquel Albiol i Gilabert 

 Francesc Sànchez i García 
 
 
Portaveu: Raquel Albiol i Gilabert 
 
 
 

GRUP MUNICIPAL:  Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – 
L’Esquerra Plural – Entesa (ICV-EUIA-EP-E) 

 
Membres: 

 Arnau Funes Romero 

 Sergio Gómez Márquez 
 
 
Portaveu: Arnau Funes Romero 
 
 
 

GRUP MUNICIPAL:  Partit Popular – Partido Popular (P.P.) 

 
Membres: 

 Daniel Serrano Coronado 

 Manuel Jesús Casado Ruiz 
 
 
Portaveu: Daniel Serrano Coronado 
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Segon.- Els Grups Polítics Municipals constituïts, en quant a la seva naturalesa, 
representació i Estatut jurídic, es regiran pel que disposen els articles 84 a 90 del 
ROM, en tot allò que no resulti incompatible amb la regulació dels Grups Polítics 
Municipals continguda en l’article 50 del Decret Legislatiu abans esmentat. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 

 
... 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
És donar compte que es constitueixen els sis Grups, els seus Portaveus i els 
seus membres. Suposo que estem d’acord. 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
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Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
 
Punt sisè.- Creació i composició de les Comissions Informatives de caràcter 
permanent. 

Creació i composició 
Comissions Informatives. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, 
de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat dia 13 
de juny, resulta necessari procedir a la creació i composició de les Comissions 
Informatives de caràcter permanent, d'acord amb el que disposen l’article 60.3 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 els articles 76 i següents del Reglament 
Orgànic Municipal, amb l’objecte de dotar a l’Ajuntament d'òrgans complementaris 
de participació i control de caràcter assessor, a fi de fer efectiu el dret que l'article 
20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la 
seva redacció actual, atorga a tots els Grups Municipals integrants de la Corporació. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa aquesta normativa, correspon al Ple de 
cada Corporació determinar el nombre i la denominació d'aquestes Comissions 
Informatives d'estudi i dictamen, tant quan neixin amb vocació de permanència, per 
obeir a l'estructura de l'àmbit competencial de l'Ajuntament, com quan neixin amb 
caràcter temporal a fi de tractar de temes específics. 
 
Atès que segons aquest precepte legal, aquestes Comissions han d’estar integrades 
pels membres que designin els diferents Grups Polítics que formen part de la 
Corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest Ajuntament, tenint tots 
ells dret a participar-hi. 
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Atès que en l’article 60.5, en concordança amb l’article 58.3 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, permeten constituir Comissions Informatives en les que tots els 
Grups tinguin el mateix nombre de membres, sempre que en les seves votacions 
s’apliqui el sistema de vot ponderat. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa 60.3 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 els articles 76 i següents del Reglament Orgànic 
Municipal, en concordança amb els articles 123 i següents del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en tot allò que no 
s'oposi, contradigui o sigui incompatible amb els anteriors, proposa al Ple de 
l'Ajuntament, l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Crear les Comissions Informatives de caràcter permanent següents: 
 
1. Comissió Informativa  de Economia i Innovació. 
 

 Inclou les matèries relacionades amb les Àrees d’Economia i Governança i 
Innovació Urbana i Presidència. 

 
2. Comissió Informativa de Territori i Espai Públic. 
 

 Inclou les matèries relacionades amb les Àrees de Territori i Sostenibilitat i 
Espai Públic i Convivència. 

 
3. Comissió Informativa de Polítiques Socials i Comunitàries. 
 

 Inclou les matèries relacionades amb les Àrees de Cultura i Igualtat, Educació i 
Política Social i Acció Comunitària i Esports. 

 
 
Segon.- Les Comissions Informatives estaran integrades pels membres següents: 
 
- PRESIDENT: L'Alcalde o Regidor/a en qui delegui. 
 
- VOCALS: 
 

 1 representants del Grup Municipal del Partit del Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (PSC-CP) 

 

 1 representant del Grup Municipal del Partit Cornellà en Comú – Crida per 
Cornellà (CEC-CPC) 
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 1 representant del Grup Municipal de Ciutadans – Partido por la Ciudadania 
(C’s) 

 

 1 representant del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 
Municipal 

 

 1 representant del Grup Municipal  d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa – L’Esquerra Plural - Entesa ICV-EUiA-EP-E) 

 

 1 representant del Grup Municipal del Partit Popular – Partido Popular 
 
 
- SECRETARI: La Secretaria General de l'Ajuntament o funcionari/a en qui delegui. 
 
 
Tercer.- La Comissió Informativa d’Economia i Innovació, assumirà les competències 
que l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, en concordança amb l'article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la  Llei de les Hisendes Locals, atribueix a la 
Comissió Especial de Comptes, i es constituirà per a exercir aquestes funcions en 
Comissió Especial de Comptes. 
 
Quart.- Les funcions d'aquestes Comissions Informatives de caràcter permanent seran 
les previstes als articles 78 i 81 del ROM, i s’hauran de sotmetre al seu preceptiu i 
previ dictamen els assumptes que s’elevin a la decisió del Ple o de la Junta de Govern 
Local, en aquest últim supòsit quan aquest òrgan actuï per delegació d'aquell, així 
com, pel que es refereix a la Comissió Especial de Comptes, el Compte General de la 
Corporació. 
 
A efectes del control i seguiment de la gestió dels òrgans als que fa referència l’article 
78 del ROM, es reconeix el dret de tots els Regidors i Regidores membres de les 
Comissions Informatives a poder consultar, directament i personalment, sense 
necessitat de prèvia autorització, els llibres de resolucions de l’Alcaldia i els llibres 
d'actes de la Junta de Govern Local, custodiats a la Secretaria General de la 
Corporació. 
 
Cinquè.- A excepció de l'Especial de Comptes, que es regirà pel que preveu l’article 
148 del ROM, les Comissions Informatives celebraran reunions ordinàries de caràcter 
mensual, d'acord amb el règim de sessions establert a l’article 147 d’aquesta norma.  
 
El seu funcionament s’ajustarà al que disposa el Reglament Orgànic Municipal i el 
Capítol II del Títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en tots aquells 
aspectes no declarats inconstitucionals per la Sentència del Tribunal Constitucional 
50/1999, de 6 d’abril i, supletòriament, pel que preveuen els articles 134 a 138 del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
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d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, però aplicant el 
sistema de vot ponderat en les seves votacions. 
 
Sisè.- Comunicar aquest acord als diferents Grups Polítics Municipals, fent-los constar 
que hauran de designar els seus representants en cada Comissió, i notificar la seva 
decisió a la Secretaria General d'aquesta Corporació dins del termini d'una setmana a 
comptar des de l'adopció d'aquest acord, quedant facultat el senyor Alcalde per, 
mitjançant Decret, procedir al seu nomenament, d’acord amb el que preveu el ROM. 
 
Setè.- Difondre el contingut d’aquest acord, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 

 
... 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hem decidit anar a tres per facilitar tota la tasca de seguiment del que també 
hem acordat abans, perquè es tracta a les Comissions Informatives també i 
tots els temes que es tinguin que tractar. 
 
I es proposaria la Comissió Informativa d’Economia i Innovació, que inclouria a 
les Àrees d’Economia i Governança i Innovació Urbana i Presidència. 
 
Una segona Informativa de Territori i Espai Públic, que seria l’Àrea de Territori 
i Sostenibilitat i Espai Públic i Convivència. 
 
I una altra de Polítiques Socials i Comunitàries, que seria l’Àrea de cultura i 
d’Igualtat, Educació i Política Social i Acció Comunitària i Esports. 
 
La composició també seria la que ha sigut sempre, entenem que el vot és 
ponderat i per tant aquesta seria la proposta. 
 
 
Senyor Vidal Aragonés Chicharro, Regidor del Grup Municipal CEC-CPC 
 
Simplement per manifestar vot en contra. 
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Dels darrers quatre anys i sembla ser que això es consolida també ara, s’ha 
optat per cinc Tinents d’Alcalde, abans havien estat quatre, i ens crida 
l’atenció que es facin tres Comissions Informatives. 
 
Considerem que si la forma de govern ha decidit que s’han de tenir cinc 
Tinents d’Alcalde, s’opti també per cinc Comissions Informatives, amb 
independència que també manifestem que això no suposi mai ni increment de 
retribucions ni d’indemnitzacions o de dietes. Per tant el nostre vot serà en 
contra. 
 
 

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

Vots en contra: 

 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
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Punt setè.- Actualització de la composició de la Ponència Tècnica Ambiental 
de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 

Actualització composició 
Ponència Tècnica Ambiental. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Com a conseqüència de les previsions inicialment contingudes a l’article 29 de la Llei 
3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, que 
atribuïa al Ajuntaments amb població superior a 50.000 habitants competències per 
informar, amb caràcter previ a la seva concessió, les sol·licituds de llicències 
ambientals que es tramitin en el seu terme municipal, mitjançant la constitució d’una 
Ponència ambiental municipal en els termes previstos per l’Ordre de 18 de gener de 
2000, aquest Ajuntament, inicialment mitjançant acord plenari de data 15 de juliol de 
1999 i, posteriorment, mitjançant l’article 95 del ROM, va procedir a constituir la 
Ponència Tècnica Municipal d’Activitats. 
 
Atès que la derogació d’aquesta Llei, amb l’entrada en vigor de la Llei 20/2009, de 4 
de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats, no canvia aquesta 
situació, ja que al seu article 38.1 es contemplen similars previsions, referides amb 
caràcter genèric a un òrgan tècnic ambiental. 
 
Atès que un cop celebrades el dia 24 de maig les Eleccions Locals convocades 
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, i constituït el nou Ajuntament 
derivat del seu resultat el passat dia 13 de juny, resulta necessari procedir a la 
renovació dels membres que integren aquesta Ponència en el nou mandat. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentats que d’acord amb l’article 95 del ROM la Ponència Tècnica 
Municipal d’Activitats, que assumirà les funcions que la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats encomana als òrgans 
ambientals municipals, quedarà integrada pels membres següents: 
 
- President: El Tinent d’Alcalde senyor Antonio Martínez Flor 
 
- Vocals: 
 

- Regidor de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Senyor Manuel Ceballos Morillo 

 
- Directora d’Acció Territorial i Habitatge. 

Senyora M. Luz Araujo Cantón 
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- Enginyer Superior d’Activitats 
Senyor Joaquin Morales González 

 
- Inspector Cap de la Guàrdia Urbana. 

Senyor Segundo Poblador Trinidad 
 

- Directora d’Activitats i Ordenances Cíviques  
Senyora Carmen Costafreda Roda 

 
- Secretari: La Secretaria General de l'Ajuntament o funcionari/a en qui delegui. 
 
 
Assistiran a les seves sessions, amb veu i sense vot, el Tècnic de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, senyor David Calabuig Aracil, i la Cap Administratiu d’Acció Territorial i 
Habitatge, senyora Rosario Campos Felguera  
 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat 
de Catalunya, i als membres integrants de la Ponència, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre-la, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva 
publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment 
del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 

 
... 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, Regidor del Grup Municipal del PSC-CP 
 
El punt set és l’actualització de la composició de la Ponència Tècnica 
Ambiental de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 
Es proposa que la composició sigui la mateixa que en el mandat anterior, 
excepte el Cap Local de Sanitat que no figuraria bàsicament perquè ja ha dit 
que no volia venir i ja fa molt de temps que no assisteix. 
 
 
Senyor Vidal Aragonés Chicharro, Regidor del Grup Municipal CEC-CPC 
 
Manifestar que farem abstenció. 
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VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
Punt vuitè.- Nomenament representants en l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 

Nomenament representants 
Àrea Metropolitana. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, 
de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat dia 13 
de juny, i en compliment del que disposa l'article 21 del ROM, en concordança amb 
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l’article 38.c) del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, resulta 
necessari procedir al nomenament dels representants municipals en els òrgans 
col·legiats de les Entitats supramunicipals de les que aquest municipi forma part. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 2 i 6 de la Llei 31/2010, de 3 
d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, aquest Municipi forma part de la 
referida Entitat i li correspon una representació en el seu Consell Metropolità de tres 
membres, inclòs el seu Alcalde com a membre nat, que han de ser elegits entre els 
seus Regidors i Regidores pel Ple, d’acord amb les regles previstes als articles 6.5 i 7.1 
de la referida Llei, dins del termini dels 30 dies següents a la constitució del nou 
Ajuntament. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple l'adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar com a representants d'aquest municipi en el Consell Metropolità de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, junt amb l’Alcalde d’aquest Ajuntament, senyor 
Antonio Balmón Arévalo, que és membre nat, als Regidors del Partit dels Socialistes 
de Catalunya – Candidatura de Progrés [PSC– CP]: 
 
- Senyor Antonio Martínez Flor. 
 
- Senyor Manuel Ceballos Morillo. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord als  Regidors afectats i a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre-la, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva 
publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment 
del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
El punt vuit és el nomenament de representants a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Com sabeu, l’Àrea Metropolitana de Barcelona té tres sistemes de 
designació dels seus membres. 
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Un primer que són designats pels resultats electorals dels municipis fins a 
75.000 habitants. Un altre grup, que designen els Plens i un altre que són els 
Alcaldes automàticament que són membres del Consell Metropolità. 
 
En el nostre cas estem en el primer grup, a l’igual que els municipis de 
Badalona, Barcelona, Hospitalet, Santa Coloma, Sant Boi i nosaltres. 
Aleshores, la proposta és que és l’Alcalde, perquè ho diu la Llei, i els dos 
membres que ens comunica l’Àrea Metropolitana que tindran que ser 
assignats, pertanyen al Partit socialista i, per tant, es planteja que siguin el 
senyor Antonio Martínez i el senyor Manuel Ceballos. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Regidora del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Només comentar que nosaltres ens abstindrem en aquest punt perquè, tot i 
que per Llei correspon tant a l’Alcalde com a dos membres del Partit Socialista 
que formin part de l’Àrea Metropolitana, considerem que les polítiques que 
han portat fins a dia d’avui en l’Àrea Metropolitana no són les d’Esquerra de 
Cornellà i, per tant, no podem votar a favor d’aquestes persones. Gràcies. 
 
 
Senyor Vidal Aragonés Chicharro, Regidor del Grup Municipal CEC-CPC 
 
Volem votar en contra i volem explicar aquest punt amb deteniment per a 
què s’entengui perquè votarem en contra, ja que hi ha una part que 
considerem que no és únicament de posicionament polític sinó de legalitat. 
 
En primer lloc votaríem en contra si tinguéssim coneixement, no l’hem 
traslladat nosaltres a la Secretària General ni tampoc al senyor Alcalde, si s’ha 
demanat informe des de l’Alcaldia a la Secretària General en relació al 
nomenament que correspon a l’AMB. I també, pel supòsit que no s’hagi 
demanat aquest informe a la Secretària General, demanem que aquest 
nomenament, aquesta designació de representant de fet, es retiri o es deixi 
damunt de la taula per recabar l’informe, i podem votar en un altre moment. 
 
El per què?. Intentarem explicar-ho perquè pensem que no és una qüestió 
senzilla. Si anem a la regulació de la forma en la qual s’han de designar 
representants als municipis d’entre 75.000 i 100.000 habitants, Llei 31/2010, a 
l’article 7.2 apartat a), trobem un literal que ens diu exactament en la versió 
castellana de la norma “para la designación de representantes de cada 
municipio los lugares en las diferentes listas se atribuyen proporcionalmente 
al número de concejales obtenidos por cada una. Y se corrigen por exceso las 
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fracciones iguales o superiores a 0,5 y por defecto las demás”. Aquí no s’està 
fent referència al designant nat, entenem què, perquè no hem rebut 
l’explicació oportuna, des de l’Alcaldia el que s’ha considerat era que a l’hora 
de fer l’atribució dels representants el que corresponia era dividir entre dos. 
Perquè dóna una interpretació que el representant nat, el senyor Alcalde, va 
directament i per tant la resta de representants, dos més que ens 
corresponen, són els que determinen la forma de dividir per obtenir els 
representants que li corresponen a aquesta localitat. 
 
Però si anem i interpretem la norma com ho hem de fer, que és amb criteri 
finalístic i fins i tot amb el propi sentit de les paraules, veiem que quan s’està 
parlant de l’atribució amb criteris de proporcionalitat no se’ns està parlant 
expressament del representant nat. És efectiu que al subapartat anterior, el 
7.2 abans de l’a) sí, però no en el 7.2.a. Per tant considerem que amb una 
interpretació per un costat literal de la norma i per un altre costat 
proporcional, que és el sentit de la mateixa, ens correspondria a aquesta 
candidatura un representant. Perquè la forma de calcular-ho no és entre dos 
sinó que és entre tres. I si fem el càlcul entre tres, a Cornellà en Comú-Crida 
per Cornellà, li correspon un representant. I, per tant, serà això el que 
nosaltres manifestarem oportunament i que valorarem, fins i tot, l’avinentesa 
de plantejar davant de la jurisdicció corresponent la impugnació de l’acord, 
perquè considerem que no s’està fent la interpretació finalística. 
 
Hem de tenir a més molt clar que el que està buscant la norma és un tema de 
representació i, si dividint entre dos, simplement el que aconseguim és que 
una força amb representació política de cinc regidors perquè, a més, no és en 
percentatge sinó és en relació als regidors, no tingui cap representació. I, per 
tant, no pot ser una interpretació antifinalística de la norma. 
 
Per resumir, primera qüestió, demanem expressament que hi hagi doncs una 
suspensió d’aquesta votació perquè no sabem si s’ha recabat o si no s’ha 
recabat informe. Si s’hagués recabat nosaltres votarem en contra perquè 
considerem que la interpretació hauria de ser una altra. Si no s’ha recabat que 
es recabi informe, i si des de l’Alcaldia es considera que no s’ha de recabar 
informe, evidentment, que nosaltres també votarem en contra perquè 
considerem que la interpretació de la norma és en un altre sentit, que és 
dividir entre tres i no pas dividir entre dos. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Molt bé, qui ha assignat és l’Àrea Metropolitana i no aquest Ajuntament, i ha 
comunicat a tots els Ajuntaments com s’assignen. I, per tant, no és aquí on 
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toca sinó en el seu moment serà a l’Àrea Metropolitana. I si aquest criteri es 
té que aplicar en altres llocs, doncs crec que això no ens toca a nosaltres 
resoldre en aquest Ple. Per tant es manté el punt i es passa a votació. 
 
 
 

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

Vots en contra: 

 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
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Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde per proposar als assistents fer 
el debat conjunt dels punts 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 de l’Ordre del Dia. 
 
 
Punt novè.- Nomenament representant municipal en la Junta Compensació 
Can Suris. 

Nomenament representant 

Junta Compensació Can Suris. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Mitjançant acord plenari adoptat per aquest Ajuntament el dia 28 de juliol de 1999, 
es va aprovar la constitució de la Junta de Compensació per a l’execució del Polígon I 
del Pla Especial de Reforma Interior del sector Can Suris d’aquesta Ciutat, així com les 
seves corresponents bases i estatuts reguladors, havent-se inscrit, posteriorment, al 
Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores de la Generalitat de Catalunya, 
l’entitat urbanística resultant, en els termes legalment establerts. 
 
Atès que en conformitat amb el que preveu actualment l’article 130.6 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, per acord del Ple de la Corporació de data 30 de setembre 
de 2004, es va procedir a designar al representant municipal al seu Consell Rector. 
 
Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el 
passat dia 13 de juny, resulta necessari procedir a la designació d’un nou 
representant municipal al Consell Rector d’aquesta Entitat urbanística col·laboradora, 
en haver expirat el mandat del regidor que fins ara venia exercint aquestes funcions 
representatives. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides i en 
conformitat amb la legislació urbanística que resulta d’aplicació, proposa al Ple 
l’adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar al Tinent d’Alcalde i Regidor delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, senyor Manuel Ceballos Morillo, representant d’aquest Ajuntament al 
Consell Rector de la Junta de Compensació per a l’execució del Polígon I del Pla 
Especial de Reforma Interior del sector Can Suris d’aquesta Ciutat. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Regidor afectat i al President d’aquesta Entitat 
Urbanística col·laboradora, pel seu coneixement i efectes. 
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Tercer.- Difondre-la, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva 
publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment 
del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 

 
... 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, Regidor del Grup Municipal del PSC-CP 
 
El nomenament del representant municipal en aquesta Junta de 
Compensació, l’ostenta la persona que porta Urbanisme i Territori. 
 
I en aquest cas proposem que sigui el Tinent d’Alcalde i Regidor delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Manuel Ceballos, el representant en totes 
les Juntes de Compensació, és a dir, tots els punts que van del 9 al 17. 
 
 
Senyor Vidal Aragonés Chicharro, Regidor del Grup Municipal CEC-CPC 
 
Farem abstenció, i volíem simplement aprofitar, si és possible rebre resposta 
en aquest Ple i sinó no passa absoluta res, és normal, si dintre de l’apartat 14 
es contempla allò que popularment coneixem com el Cinema Pisa, si estan 
dintre aquests terrenys del Cinema Pisa del que apareix a l’apartat 14.  
 
Si no és possible ara, perquè ens fem a la idea que evidentment estem parlant 
de vuit punts, doncs ho preguntarem oportunament. I el nostre vot serà 
d’abstenció. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Sí, sí que entra. 
 
 

VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
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Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
 
Punt deu.- Nomenament representant municipal en la Junta Compensació 
Destraleta. 

Nomenament representant 

Junta Compensació Destraleta. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Mitjançant acord adoptat per la llavors Comissió de Govern d’aquest Ajuntament el 
dia 4 d’abril de 2001, es va aprovar la constitució de la Junta de Compensació per a 
l’execució del Polígon únic del Pla Especial del sector Destraleta d’aquesta Ciutat, així 
com les seves corresponents bases i estatuts reguladors, havent-ne inscrit, 
posteriorment, al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores de la Generalitat 
de Catalunya, l’entitat urbanística resultant en els termes legalment previstos. 
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Atès que en conformitat amb el que preveu actualment l’article 130.6 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, per acord de la Comissió de Govern de data 30 de maig de 
2001, es va procedir a designar al representant municipal al seu Consell Rector. 
 
Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el 
passat dia 13 de juny, resulta necessari procedir a la designació d’un nou 
representant municipal al Consell Rector d’aquesta Entitat urbanística col·laboradora, 
en haver expirat el mandat del regidor que fins ara venia exercint aquestes funcions 
representatives. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides i en 
conformitat amb la legislació urbanística que resulta d’aplicació, proposa al Ple 
l’adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar al Tinent d’Alcalde i Regidor delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, senyor Manuel Ceballos Morillo, representant d’aquest Ajuntament al 
Consell Rector de la Junta de Compensació per a l’execució del Polígon únic del Pla 
Especial del sector Destraleta d’aquesta Ciutat. 
 
Segon.- Notificar el present acord al/la Regidor/a afectat/da i al President d’aquesta 
Entitat Urbanística col·laboradora, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre-la, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva 
publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment 
del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 

... 
 

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

Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
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Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

 
 
 
 
Punt onzè.- Nomenament representant municipal en la Junta Compensació 
Polígon 1-Est del PP. Millars. 

Nomenament representant 
Junta Compensació Polígon 
1-Est PP. Milars. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament el dia 7 
de febrer de 2005, es va aprovar la constitució de la  Junta de Compensació del 
Polígon 1-Est del Pla Parcial del sector Millars d’aquesta Ciutat, havent-se inscrit, 
posteriorment, al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores de la Generalitat 
de Catalunya, l’entitat urbanística resultant en els termes legalment previstos. 
 
Atès que en conformitat amb el que preveu actualment l’article 130.6 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, per acord de la Junta de Govern Local de data 7 de 
desembre de 2005, es va procedir a designar al representant municipal al seu Consell 
Rector. 
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Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant  Reial Decret 
233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el 
passat dia 13 de juny, resulta necessari procedir a la designació d’un nou 
representant municipal al Consell Rector d’aquesta Entitat urbanística col·laboradora, 
en haver expirat el mandat del regidor que fins ara venia exercint aquestes funcions 
representatives. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides i en 
conformitat amb la legislació urbanística que resulta d’aplicació, proposa al Ple 
l’adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar al Tinent d’Alcalde i Regidor delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, senyor Manuel Ceballos Morillo, representant d’aquest Ajuntament en 
la Junta de Compensació del Polígon 1-Est del Pla Parcial del sector Millars d’aquesta 
Ciutat. 
 
Segon.- Notificar el present acord al/la Regidor/a afectat i al President d’aquesta 
Entitat Urbanística col·laboradora, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre-la, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva 
publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment 
del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 

 
... 

 
 

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

Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
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Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
 
Punt dotzè.- Nomenament representant municipal en la Junta Compensació 
Plana del Galet.  

Nomenament representant 

Junta Compensació Plana 
del Galet. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de data 
31 d’octubre de 2006, es va aprovar inicialment els Estatuts de la Junta de 
Compensació del polígon d’actuació únic del Pla Parcial de la Plana del Galet, 
aprovats automàticament en data 23 de desembre de 2006. 
 
Atès que en data 24 de gener de 2007, per acord de la Junta de Govern Local s’acorda 
la incorporació d’aquest Ajuntament a la Junta de Compensació del Polígon 
d’actuació únic del Pla Parcial de la Plana del Galet d’aquesta Ciutat, d’acord amb el 
canvi de sistema d’actuació de compensació establert a l’esmentat Pla Parcial, com a 
propietari de les finques descrites amb els números 1-29, 33 i 35 del projecte de 
reparcel·lació de l’esmentat polígon d’actuació. 
 
Atès que en conformitat amb el vigent article 124.6  del Decret Legislatiu 1/2005, de 
26 de juliol, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei de l’Urbanisme, per acord 
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de la Junta de Govern Local de data 24 de gener de 2007, es va procedir a designar  
representant municipal en l’esmentada Junta de Compensació. 
 
Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el 
passat dia 13 de juny, resulta necessari procedir a la designació d’un nou 
representant municipal al Consell Rector d’aquesta Entitat urbanística col·laboradora, 
en haver expirat el mandat del regidor que fins ara venia exercint aquestes funcions 
representatives. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides i en 
conformitat amb la legislació urbanística que resulta d’aplicació, proposa al Ple 
l’adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar al Tinent d’Alcalde i Regidor delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, senyor Manuel Ceballos Morillo, representant d’aquest Ajuntament en 
la Junta de Compensació del Polígon d’actuació únic del Pla Parcial de la Plana del 
Galet d’aquesta Ciutat. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Regidor afectat i al President de l’esmentada 
Junta de Compensació, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre-la, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva 
publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment 
del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 

 
... 

 

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

Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
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Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
 
Punt tretzè.- Nomenament de representant municipal en la Junta de 
Conservació Plana del Galet.  

Nomenament representant 

Junta Conservació Plana  
del Galet. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de data 
7 de novembre de 2014, es van aprovar definitivament els Estatuts de la Junta de 
Conservació del polígon d’actuació únic del Pla Parcial de la Plana del Galet i es va 
designar el representant municipal en aquesta entitat. 
 
Atès que mitjançant acord adoptat pel Consell Municipal de la Comunitat de la Plana 
del Galet de data 12 de febrer de 2015 es va procedir a la constitució oficial d’aquesta 
entitat urbanística, que actualment es troba inscrita al Tom 31 del Registre d’Entitats 
Urbanístiques Col·laboradores de la Direcció General d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 4.044. 
 
Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el 
passat dia 13 de juny, resulta necessari procedir a la designació d’un nou 
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representant municipal al Consell Rector d’aquesta Entitat urbanística col·laboradora, 
en haver expirat el mandat del regidor que fins ara venia exercint aquestes funcions 
representatives. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides i en 
conformitat amb la legislació urbanística que resulta d’aplicació, proposa al Ple 
l’adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar al Tinent d’Alcalde i Regidor delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, senyor Manuel Ceballos Morillo, representant d’aquest Ajuntament en 
la Junta de Conservació del Polígon d’actuació únic del Pla Parcial de la Plana del 
Galet d’aquesta Ciutat. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Regidor afectat i al President d’aquesta Junta de 
Conservació, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre-la, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva 
publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment 
del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 

 
... 

 

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

Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
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Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
 
Punt catorzè.- Nomenament representant municipal en la Junta 
Compensació del Polígon PA10 de la modificació del PGM, a l’àmbit 
discontinu format pel PA6 i PA2 de la carretera d’Esplugues i la cruïlla c/. 
Sant Ildefons amb Avinguda Línia Elèctrica. 

Nomenament representant 
Junta Compensació Polígon 

PA10 modificació PGM. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 5699/2006, de data 27 de setembre, es van 
aprovar inicialment els Estatuts de la Junta de Compensació del polígon PA10 de la 
modificació del PGM, a l’àmbit discontinu format pel PA6 i PA2 de la carretera 
d’Esplugues i la cruïlla de l’Avinguda de Sant Ildefons amb l’Avinguda de la Línia 
Elèctrica d’aquesta Ciutat, que van restar aprovats de forma definitiva en data 23 de 
novembre següent.  
 
Atès que en conformitat amb el que preveu actualment l’article 130.6  del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, per acord del Ple de la Corporació de data 21 de febrer de 
2007, es va procedir a designar al representant municipal al seu Consell Rector. 
 
Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el 
passat dia 13 de juny, resulta necessari procedir a la designació d’un nou 
representant municipal al Consell Rector d’aquesta Entitat urbanística col·laboradora, 
en haver expirat el mandat del regidor que fins ara venia exercint aquestes funcions 
representatives. 
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Per tot això aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides i en 
conformitat amb la legislació urbanística que resulta d’aplicació, proposa al Ple 
l’adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar al Tinent d’Alcalde i Regidor delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, senyor Manuel Ceballos Morillo, representant d’aquest Ajuntament en 
la Junta de Compensació del polígon PA10 de la modificació del PGM, a l’àmbit 
discontinu format pel PA6 i PA2 de la carretera d’Esplugues i la cruïlla de l’Avinguda 
de Sant Ildefons amb l’Avinguda de la Línia Elèctrica d’aquesta Ciutat. 
 
Segon.- Notificar el present acord al/la Regidor/a afectat/da i al President d’aquesta 
Junta de Compensació, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre-la, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva 
publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment 
del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 

 
... 

 

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

Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
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Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
 
Punt quinzè.- Nomenament representant municipal en la Junta 
Compensació de la UA-1 Sud Almeda. 

Nomenament representant 
Junta Compensació UA-1 

Sud Almeda. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Mitjançant acords de la Junta de Govern Local de dates 12 de juliol i 13 de desembre 
de 2006, es van aprovar inicialment i definitivament les Bases d’actuació i els Estatuts 
de la Junta de Compensació de la UA-1 Sud d’Almeda, inclosa a l’àmbit de la 
modificació puntual del Pla Especial d’Ordenació Urbana Sector Almeda, promoguda 
per la mercantil Standing y Confort, S.A, com a propietària de més del 50% dels 
terrenys que integren l’àmbit de la Unitat d’Actuació.  
 
Atès que en conformitat amb el que preveu actualment l’article 130.6  del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de maig 
de, es va procedir a designar al representant municipal al seu Consell Rector. 
 
Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el 
passat dia 13 de juny, resulta necessari procedir a la designació d’un nou 
representant municipal al Consell Rector d’aquesta Entitat urbanística col·laboradora, 
en haver expirat el mandat del regidor que fins ara venia exercint aquestes funcions 
representatives. 
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Per tot això aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides i en 
conformitat amb la legislació urbanística que resulta d’aplicació, proposa al Ple 
l’adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar al Tinent d’Alcalde i Regidor delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, senyor Manuel Ceballos Morillo, representant d’aquest Ajuntament en 
la Junta de Compensació de la UA-1 Sud d’Almeda, inclosa a l’àmbit de la modificació 
puntual del Pla Especial d’Ordenació Urbana Sector Almeda d’aquesta Ciutat. 
 
Segon.- Notificar el present acord al/la Regidor/a afectat/da i al President d’aquesta 
Junta de Compensació, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre-la, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva 
publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment 
del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 

 
... 

 

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

Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
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Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
 
Punt setzè.- Nomenament representant municipal en la Junta Compensació 
del Polígon d’Actuació única a l’àmbit discontinu format pel sector Tintes 
Especials, la zona 18r1 de Carretera d’Esplugues i l’espai Pius XII. 

Nomenament representant 
Junta Compensació Polígon 
sector Tintes Especials. 

MOCIÓ 
 
... 
 
 
Mitjançant acords de la Junta de Govern local de dates 4 de juny de 2008 i 10 de juny 
de 2009, es van aprovar inicialment i definitivament les Bases d’actuació i els Estatuts 
reguladors de la Junta de Compensació del Polígon d’actuació únic a l’àmbit 
discontinu format pel sector Tintes Especials, la zona 18r1 de la Carretera d’Esplugues 
i l’espai Pius XII. 
 
Atès que en conformitat amb el que preveu actualment l’article 130.6 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, per acord del Ple de la Corporació de data 30 de setembre 
de 2004, es va procedir a designar al representant municipal al seu Consell Rector. 
 
Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el 
passat dia 13 de juny, resulta necessari procedir a la designació d’un nou 
representant municipal al Consell Rector d’aquesta Entitat urbanística col·laboradora, 
en haver expirat el mandat del regidor que fins ara venia exercint aquestes funcions 
representatives. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides i en 
conformitat amb la legislació urbanística que resulta d’aplicació, proposa al Ple 
l’adopció dels següents, 
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ACORDS 

 
Primer.- Designar al Tinent d’Alcalde i Regidor delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, senyor Manuel Ceballos Morillo, representant d’aquest Ajuntament en 
la Junta de Compensació del Polígon d’actuació únic a l’àmbit discontinu format pel 
sector Tintes Especials, la zona 18r1 de la Carretera d’Esplugues i l’espai Pius XII 
d’aquesta Ciutat. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Regidor afectat i al President d’aquesta Entitat 
Urbanística col·laboradora, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre-la, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva 
publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment 
del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 

 
... 

 

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

Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
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Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

 
 
 
 
Punt dissetè.- Nomenament representant municipal en la Junta de 
Compensació del polígon d’actuació urbanística 2 del Text Refós de la 
modificació puntual del PGM en l’àmbit de la Masia Can Fatjó. 

Nomenament representant 
Junta Compensació Masia 
Can Fatjó. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Mitjançant acords de la Junta de Govern Local de dates 8 de juliol de 2009 i 7 
d’octubre de 2009, es van aprovar inicialment i definitivament les Bases d’actuació i 
els Estatuts reguladors de la Junta de Compensació del Polígon d’actuació  urbanística 
número 2 del Text Refós de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità en 
l’àmbit de la Masia de Can Fatjó de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que en conformitat amb el que preveu actualment l’article 130.6 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, per acord de la Junta de Govern Local de data 17 de març 
de 2010, es va procedir a designar al representant municipal al seu Consell Rector. 
 
Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el 
passat dia 13 de juny, resulta necessari procedir a la designació d’un nou 
representant municipal al Consell Rector d’aquesta Entitat urbanística col·laboradora, 
en haver expirat el mandat del regidor que fins ara venia exercint aquestes funcions 
representatives. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides i en 
conformitat amb la legislació urbanística que resulta d’aplicació, proposa al Ple 
l’adopció dels següents, 
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ACORDS 

 
Primer.- Designar al Tinent d’Alcalde i Regidor Delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, senyor Manuel Ceballos Morillo, representant d’aquest Ajuntament en 
la Junta de Compensació del Polígon d’actuació urbanística número 2 del Text Refós 
de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit de la Masia de Can 
Fatjó de Cornellà de Llobregat. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Regidor afectat i al President d’aquesta Entitat 
Urbanística col·laboradora, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre-la, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva 
publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment 
del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 

 
... 

 

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

Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
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Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
 
Punt divuit.- Donar compte al Ple dels Decrets dictats per l’Alcaldia en 
matèria d’organització següents: 

Donar compte decrets 

Per l’Alcalde s’informa dels Decrets dictats per l’Alcaldia, el text literal dels 
quals és el següent:. 
 
- Decret núm. 2796/15 de data 15 de juny. 
 
... 
 
Un cop celebrades el passat dia 24 de maig les Eleccions Locals convocades 
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament 
derivat del seu resultat, es fa necessari procedir a l'establiment de la nova 
organització municipal i, més concretament, a la designació dels membres de la Junta 
de Govern Local, en exercici de la potestat d'autoorganització que l'article 4.1.a) de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i altra legislació 
concordant reconeix a aquest Ajuntament. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 d’aquesta Llei, en 
concordança amb els articles 48.1.b) i 54 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 
amb l’article 73 del ROM i demés legislació complementària, en aquest Municipi és 
obligatòria l’existència de la Junta de Govern Local, en tenir una població de dret 
superior a 5.000 habitants. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
esmentada i en conformitat amb el que disposen els articles 73 a 75 del ROM 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Aprovar la nova configuració de la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat 
municipal de caràcter resolutori, que quedarà integrada pels membres següents: 
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 President: Senyor Antonio Balmón Arévalo 
 
 Vocals:  

 
Senyor Antonio Martínez Flor 
Senyora Emilia Briones Matamales 
Senyor Sergio Fernández Mesa 
Senyora Rocío García Pérez 
Senyor Manuel Ceballos Morillo 
Senyora Montserrat Pérez Lancho 

 
 
Segon.- La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries amb la 
periodicitat quinzenal que, a l’empara del que disposa l’article 99 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, va establir el Ple de la Corporació a l’article 143 del ROM,  prèvia 
convocatòria a l'efecte realitzada per aquesta Alcaldia i d’acord amb el règim de 
sessions establert pel Ple i amb les normes de funcionament definides als articles 143 i 
següents del ROM. 
 
Tercer.- La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és donar 
assistència i assessorament a aquesta Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions, 
ostentarà, per delegació d’aquesta, les competències següents: 
 
 
 

EN MATÈRIA D'URBANISME 

 
1. Formular i aprovar inicialment tots els instruments de planejament urbanístic 

derivat legalment previstos. 
 
2. Aprovar inicialment i definitivament els instruments de gestió urbanística i els 

projectes d’urbanització complementaris. 
 
3. En general, aprovar qualsevol altre instrument de planejament o gestió 

urbanística que desenvolupi o executi el planejament general, la competència 
del qual no es trobi atribuïda legalment al Ple de la Corporació. 

 
4. Atorgar, denegar, modificar o prorrogar, les llicències urbanístiques d’obres 

majors. 
 
5. Aprovar els projectes d’obres i de serveis en els supòsits previstos a l’article 

21.1.o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
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EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI 

 
1. Aprovar els expedients relatius a les contractacions i concessions contractuals 

de la competència d’aquesta Alcaldia que no hagin sigut objecte de delegació a 
favor dels Regidors i Regidores d’aquest Ajuntament, incloent aquesta 
competència l’aprovació de tot l’expedient de contractació, des de el seu inici 
fins la seva definitiva finalització o resolució, inclosa la seva modificació, 
interpretació i revisió de preus. 

 
2. Aprovar els expedients relatius a les concessions demanials, quan el seu valor 

excedeixi de 30.000,00 € però no superi el 10% dels recursos ordinaris del 
Pressupost ni els 3.000.000,00 €. 

 
3. Alienar o gravar, per qualsevol títol, els béns i drets patrimonials de propietat 

municipal no declarats de valor històric artístic, quan el seu valor no superi el 
10% dels recursos ordinaris del Pressupost, ni els 3.000.000,00 €.  

 
4. Adquirir béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial no declarats 

de valor històric artístic, quan el seu valor sigui inferior al 10% dels recursos 
ordinaris del Pressupost i a 3.000.000,00 €. 

 
 

EN MATÈRIA D’ACTIVITATS 

 
1. En els expedients d’activitats subjectes a les prescripcions de la Llei 20/2009, de 

4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats de Catalunya: 
 

a. Emetre l’informe a que fa referència l’article 22 de la referida llei. 
 
b. Atorgar les llicències regulades als seus articles 35 i següents i autoritzar les 

seves modificacions posteriors.  
 
2. Atorgar les autoritzacions per a la prestació de serveis funeraris al terme 

municipal de Cornellà de Llobregat a que es refereix la Llei 2/1997, de 3 d’abril. 
 
 

EN MATÈRIA DE PERSONAL 

 
1. Aprovar l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el pressupost i la plantilla 

aprovats pel Ple. 
 
2. Aprovar les Bases de les proves per a la selecció del personal fix i temporal, i 

pels concursos de provisió de llocs de treball, així com les seves corresponents 
convocatòries, sense perjudici del que disposa l’article 99.1 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
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3. Aprovar la permuta dels càrrecs dels funcionaris que els ocupin en propietat. 
 
4. Imposar sancions al personal al servei de la Corporació. 
 
 

EN MATÈRIA D’HISENDA 

 
1. Aprovar l’autorització i disposició de les despeses i el reconeixement 

d’obligacions en els termes fixats per a cada exercici en les Bases d’Execució del 
Pressupost. 

 
2. Aprovar l’atorgament de subvencions en els termes fixats per a cada exercici a 

les Bases d’Execució del Pressupost, així com la prèvia aprovació de les Bases 
particulars reguladores de les corresponents convocatòries, quan aquestes 
requereixin concurrència pública. 

 
 
Quart.- Les competències delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern Local 
d’acord amb el que preveuen els articles 175 i següents del ROM, i en els termes i dins 
dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en cap altre 
òrgan. 
 
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en virtut d’aquesta 
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la 
part expositiva, del text següent: 
 
... 
 

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde 
d’aquest Ajuntament mitjançant Decret .......... de data ..........., que va 
ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de ...................... 

 
... 

 
Els acords que s’adoptin per delegació, que seran immediatament executius i 
presumptament legítims, s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com a titular de la 
competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la 
delegació. 
 
Cinquè.- En conformitat amb el que disposa l’article 177 del ROM, en concordança 
amb l’article  44.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquestes 
delegacions tindran efecte des del dia següent a l’adopció d’aquesta resolució, encara 
que no s’hagi produït la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, i seran de 
caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació per aquesta Alcaldia. 



 74 

Sisè.- Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors i Regidores afectats, als 
Portaveus dels Grups Polítics Municipals i als Caps dels diferents Serveis Municipals, 
pel seu coneixement i efectes. 
 
Setè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al Butlletí 
d’Informació Municipal, en compliment del que disposa l’article 178 del ROM, en 
concordança amb l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals i difondre-la, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant 
la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en 
compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 
 
Vuitè.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la sessió extraordinària que es 
convoqui per donar compliment al que preveu l'article 23.7 del ROM, en concordança 
amb l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 

 
... 

 
 
 
- Decret núm. 2797/15 de data 15 de juny. 
 
... 
 
Un cop celebrades el passat dia 24 de maig les Eleccions Locals convocades 
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament 
derivat del seu resultat, es fa necessari procedir a l'establiment de la nova 
organització municipal i, més concretament, a la designació dels Tinents i Tinentes 
d'Alcalde. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l'article 55 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 amb l'article 68 del ROM, la designació 
dels Tinents d'Alcalde és competència d'aquesta Alcaldia, qui haurà de procedir al seu 
nomenament, mitjançant Decret, entre els membres de la Junta de Govern Local. 
 
Atès que en ús de les competències que atorga a aquesta Alcaldia l’article 53.2 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, en concordança amb els articles 21.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 68 del ROM i 
demés legislació concordant, amb aquesta mateixa data i mitjançant Decret número 
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2796/2015, de 15 de juny, he procedit a la designació dels membres de la Junta de 
Govern Local,  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
anteriorment esmentada 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Nomenar Tinents i Tinentes d'Alcalde d'aquest Ajuntament amb efectes del 
dia d'avui, als Regidors i Regidores membres de la Junta de Govern Local que a 
continuació es relacionen, el primer dels quals substituirà a aquesta Alcaldia en els 
casos de vacant, absència, malaltia, o qualsevol altra impossibilitat: 
 
- Primer Tinent d'Alcalde: senyor Antonio Martínez Flor 
- Tinenta d'Alcalde: senyora Emilia Briones Matamales 
- Tinent d'Alcalde: senyor Manuel Ceballos Morillo 
- Tinenta d'Alcalde: senyora Rocío García Pérez 
- Tinent d'Alcalde: senyor Sergio Fernández Mesa 
- Tinenta d'Alcalde: senyora Montserrat Pérez Lancho 
 
 
Segon.- Establir que en cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altra 
impossibilitat d'aquesta Alcaldia, les atribucions i competències que em reconeix la 
legislació vigent i, en especial, l'ordenació de pagaments i l'autorització de talons 
bancaris, seran desenvolupades pels/les Tinents i Tinentes d'Alcalde, en conformitat 
amb l'ordre següent: 
 
1er: El Primer Tinent d'Alcalde, senyor Antonio Martínez Flor. 
 
2n: Indistintament, pels Tinents i Tinentes d'Alcalde següents: 
 
Senyora Emilia Briones Matamales 
Senyor Manuel Ceballos Morillo 
Senyora Rocío García Pérez 
Senyor Sergio Fernández Mesa 
Senyora Montserrat Pérez Lancho 
 
 
Tercer.- A aquests efectes, quan aquesta Alcaldia tingui que absentar-se del terme 
municipal establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant al 
Tinent o Tinenta d’Alcalde que hagi d'assumir les seves competències. 
 
De no efectuar-se aquesta designació expressament, aquesta Alcaldia serà 
substituïda de forma automàtica pel/la Primer/a Tinent/a d'Alcalde i, en el seu 
defecte, per qualsevol dels altres Tinents i Tinentes d'Alcalde establerts en segon lloc 
que es trobin presents, els quals hauran de donar compte d'aquesta circumstància a 
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la resta de la Corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar com Alcalde 
Accidental més d'un d'ells. 
 
Quart.- Comunicar aquest Decret als/les Tinents i Tinentes d’Alcalde nomenats, fent-
los constar que hauran de mantenir informada a aquesta Alcaldia de l'exercici de les 
seves atribucions com Alcalde o Alcaldessa accidental, i que durant aquest no podran 
modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni 
atorgar altres de noves. 
 
Cinquè.- Difondre el contingut d’aquest Decret, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Sisè.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament en la sessió 
extraordinària d’organització que es convoqui en compliment del que preveu l'article 
22.2 del ROM, en concordança amb l’article 38 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

 
... 

 
 
 
- Decret núm. 2798/15 de data 15 de juny, en la nova redacció donada pel 
Decret 2802/15, de data 18 de juny. 
 
... 
 
Mitjançant Decret núm. 2798/2015, de 15 de juny, aquesta Alcaldia va procedir a 
establir un règim de delegacions de competències de caràcter general en favor dels 
membres de la Junta de Govern Local, i de caràcter especial, en favor de diferents 
Regidors i Regidores. 
 
Atès que amb posterioritat s’han detectat en aquest Decret alguns aspectes que 
posen resultar contradictoris o dificultar la seva interpretació que requereixen una 
matisació per a la seva clarificació. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Tornar a donar nova redacció al Decret d’aquesta Alcaldia núm. 2798/2015, 
de 15 de juny, el qual restarà definitivament redactat en els termes següents: 
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... 
Un cop celebrades el passat dia 24 de maig les Eleccions Locals convocades 
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, i constituït el nou Ajuntament 
derivat del seu resultat el passat dia 13 de juny, i a fi de dotar d'una major celeritat i 
eficàcia a l'actuació municipal, i en ús de les facultats que li confereixen els articles 
21.3 i 23.4  de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en 
concordança amb l’article 53.3 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 amb 
l’article 67.2 del ROM i altra legislació concordant, aquesta Alcaldia considera 
convenient procedir a l'establiment d'un règim de delegacions de competències de 
caràcter general en favor dels membres de la Junta de Govern Local, i de caràcter 
especial, en favor de diferents Regidors i Regidores. 
 
Atès que en conformitat amb la referida legislació , aquesta Alcaldia pot delegar 
l'exercici de les seves atribucions en els membres de la Junta de Govern Local, sempre 
i quan es tracti de matèries que no es trobin dins dels supòsits previstos per l'article 
21.3 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, per l’article 53.3 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 l’article 67.1 del ROM i per l'article 13 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, en els quals es regulen les competències de 
l’Alcaldia que no son susceptibles de delegació. 
 
Atès que aquesta Alcaldia pot també conferir delegacions especials per a encàrrecs 
específics a favor de qualsevol altres Regidor o Regidora, encara que no formi part de 
la Junta de Govern Local. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Efectuar a favor dels membres de la Junta de Govern Local que a continuació 
es relacionen, una delegació general d'atribucions de gestió i resolució dels 
assumptes de les seves respectives Àrees d'actuació, d'acord amb la definició 
funcional de cada Àrea i amb els camps d’actuació que, a títol merament enunciatiu, 
es recullen en el punt segon de la part dispositiva d’aquesta resolució respecte de 
cada Àrea, als quals s’haurà d’ajustar posteriorment l’Organigrama Municipal 
aprovat per Decret d’Alcaldia núm. 4454/2009, d’1 de juliol i ratificat pel Ple el dia 23 
de juliol de 2009. 
 
REGIDOR/REGIDORA ÀREA 

Antonio Matinez Flor Espai Públic i Convivència 

Emilia Briones  Matamales Innovació Urbana i Presidència 

Manuel Ceballos Morillo Territori i Sostenibilitat 

Rocío García Pérez Cultura i Igualtat 

Sergio Fernández Mesa Economia i Governança 

Montserrat Pérez Lancho Educació i Política Social 
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En tot cas, s’entendrà que el Gabinet de l’Alcaldia i la Sindicatura de Greuges d’aquest 
Ajuntament, s’integren en l’àmbit funcional de l’Àrea de Presidència. 
 
Segon.- Aquesta delegació general comportarà, tant la facultat de direcció de l'Àrea 
corresponent, com la seva gestió, fins i tot la firma de quants documents de tràmit o 
definitius, incloses les propostes de resolució i els decrets, que siguin necessàries per 
l'execució de la delegació i, en especial, les que a continuació s'indiquen, sempre que 
no estiguin delegats de forma expressa a favor d’un Regidor o Regidora adscrit a 
l’Àrea: 
 
 

PER TOTS ELS REGIDORS I REGIDORES DELEGATS D’ÀREA 

 
1. Aprovar els expedients de contractació de qualsevol naturalesa, llevat els de 

caràcter patrimonial, i d’atorgament de concessions de tota classe, relacionats 
amb l’Àrea d’actuació, quan la seva quantia no excedeixi dels límits següents: 
 
1.1 Respecte dels contractes administratius típics, fins els límits previstos en 

cada moment per a la contractació menor en el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Real Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre.  

 
1.2 Respecte dels altres contractes i respecte de les concessions, fins a 

30.000,00 euros. 
 
Aquesta competència abastarà a tots els actes de tràmit o definitius que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu 
inici fins la seva definitiva finalització o resolució, inclosa la seva modificació i 
interpretació, llevat dels actes de reconeixement de les obligacions 
corresponents, en relació amb els quals la competència dels Regidors i 
Regidores delegats d’Àrea es limitarà a les signatures dels corresponents 
documents comptables i, en conseqüència, al impuls del corresponent 
procediment.  

 
2. La signatura dels documents comptables relacionats amb els actes 

d’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions relatius a la seva Àrea 
d’actuació, en els termes fixats per a cada exercici en les Bases d’Execució del 
Pressupost, incloses les subvencions, així com la aprovació de les bases 
particulars reguladores de les corresponents convocatòries, quan aquestes 
requereixin concurrència pública. 

 
3. La signatura dels documents comptables previs al reconeixement d’obligacions 

quan no siguin simultanis als actes d’autorització i disposició de despeses, amb 
independència que la competència per aprovar aquests actes d’autorització i 
disposició correspongui a altres òrgans. 
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4. Els actes de direcció, impuls, gestió i resolució corresponents als serveis inclosos 
en la seva Àrea que, sent potestat d’aquesta Alcaldia, no es trobin inclosos com 
a competències indelegables a l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i altra legislació concordant, ni 
estiguin delegades a favor de la Junta de Govern Local o d’altres Regidors o 
Regidores, ni atribuïdes excepcionalment a altres Àrees en els apartats 
següents. 
 
Sense perjudici d’això i a efectes de delimitació de l’àmbit d’actuació de 
cadascuna de les Àrees, correspondran a aquestes, a títol merament enunciatiu 
i no exhaustiu, els camps d’actuació i les matèries següents: 

 
 

1. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA 

 
1.1. Gestió, direcció i control de la realització de les obres municipals de reparació 

simple, restauració o rehabilitació i conservació i manteniment de l’espai públic 
i equipaments públics que en cada exercici el Pressupost municipal assigni a 
l’Àrea. 

 
1.2. En relació amb les obres de la seva Àrea la competència contractual de les 

quals correspongui, per delegació d’aquesta Alcaldia, a la Junta de Govern 
Local, l’aprovació dels Estudis de seguretat i salut, la conformitat dels plans de 
seguretat i salut i els nomenaments de director tècnic de les obres i de 
coordinador en matèria de seguretat i salut, excepte que per això sigui 
necessari adjudicar un contracte d’assistència que per la seva quantia hagi de 
ser aprovat per un altre òrgan. 

 
1.3. Autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en relació amb les 

liquidacions provisionals d’obres incloses a la seva Àrea que no siguin 
competència d’altres òrgans (Junta de Govern Local i Regidors o Regidores). 

 
1.4. Manteniment i serveis. 
 
1.5. Manteniment d’infraestructures públiques escolars, culturals, socials i 

esportives. 
 
1.6. Transports i, en general, foment de les polítiques de mobilitat urbana. 
 
1.7. Ocupació de la via pública i altres terrenys de propietat pública amb la 

col·locació de pivots. 
 
1.8. Concessió de guals. 
 
1.9. Concessió, modificació o denegació d’autoritzacions d’utilitzacions privatives o 

aprofitaments especials al sòl, vol o subsòl de terrenys demanials de titularitat 
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municipal a favor de Companyies de Serveis, i quantes llicències urbanístiques 
siguin necessàries per a la seva realització. 

 
1.10. Ocupació de la via pública i altres terrenys de propietat pública amb la 

col·locació de taules, cadires, quioscs i establiment de venda de caràcter 
provisional, així com en matèria d’instal·lació de suports de publicitat, 
col·locació de marquesines i de veles. 

 
1.11. Autorització de llicències d’ocupació d’espais privats amb la col·locació de 

taules i cadires. 
 
1.12. Recollida d’animals de la via pública. 
 
1.13. Resolució de les sol·licituds de llicències i altres autoritzacions, incloses les seves 

modificacions i pròrrogues posteriors, relacionades amb la tinença d’animals 
potencialment perillosos. 

 
1.14. L’exercici integral de les competències d’aquesta Alcaldia derivades de la seva 

potestat sancionadora en matèria d’animals de companyia i de gossos 
potencialment perillosos. 

 
1.15. Direcció i actes governatius relacionat amb els Mercats Municipals. 
 
1.16. Obertura d’establiments. En aquesta matèria, a més d’assumir les 

competències relacionades amb la tramitació i resolució dels permisos 
ambientals i les activitats sotmeses a règim de comunicació, incloses les 
autoritzacions i llicències urbanístiques vinculades a aquestes, assumirà també 
tot el que es relaciona amb els controls periòdics i les revisions de les activitats 
en funcionament, expedirà les llicències d’obertura, els permisos i llicències 
municipals ambientals i les llicències i autoritzacions urbanístiques a elles 
vinculades, així com les seves modificacions, un cop hagin sigut atorgades per 
l’òrgan municipal competent i assumirà íntegrament la potestat sancionadora 
en matèria d’intervenció integral de l’Administració municipal en les activitats i 
les instal·lacions, i en matèria d’horaris comercials previstos en la Llei 8/2004, 
de 23 de desembre 

 
1.17. Autoritzar les ampliacions i reduccions dels horaris màxims d’establiments 

públics destinats a espectacles públics i/o activitats recreatives sotmeses a la 
Llei 10/1990, de 15 de juny, així com la realització d’espectacles i activitats de 
caràcter extraordinari a que es refereix el Decret 239/1999, de 31 d’agost. 

 
1.18. Prefectura superior de la Guardia Urbana, seguretat ciutadana i circulació. 
 
1.19. Protecció Civil. 
 
1.20. Ocupació de la via pública en matèria de aparcaments de minusvàlids.  
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1.21. Resolució de les sol·licituds de llicències i altres autoritzacions, incloses les seves 

modificacions i pròrrogues posteriors, relacionades amb les targetes 
d’aparcament per a persones amb disminució –individuals i col·lectives- a que 
es refereix l’article 7 del Decret 97/2002, de 5 de març, i de les altres mesures 
regulades per aquesta norma per a facilitar el desplaçament de les persones 
amb mobilitat reduïda. 

 
1.22. L’exercici integral de les competències d’aquesta Alcaldia derivades de la seva 

potestat sancionadora en matèria dels establiments públics sotmesos a la Llei 
10/1990, de 15 de juny, trànsit o per l’incompliment de les Ordenances 
Municipals de caràcter governatiu o comissió de faltes d’obediència a 
l’Alcaldia. 

 
1.23. L’exercici integral de les competències d’aquesta Alcaldia per ordenar la 

inspecció, incoació i tramitació d’expedients administratius sancionadors per 
incompliment de les previsions contingudes al Títol Sisè del Reglament General 
del Servei Metropolità d’abastament domiciliari d’aigües a l’àmbit metropolità, 
que regula les situacions d’excepcionalitat o d’emergència de sequera. 

 
1.24. Autoritzacions relatives al repartiment de publicitat i propaganda, realització 

d’activitats no permanents en locals tancats i activitats recreatives i 
espectacles a l’aire lliure. 

 
1.25. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència 

d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a 
favor d’un altre Regidor o Regidora. 
 
 

2. ÀREA D’INNOVACIÓ URBANA I PRESIDÈNCIA 

 
2.1. Gestió, direcció i control de la realització de les obres municipals de primer 

establiment, reforma o gran reparació no relacionades amb equipaments 
públics que en cada exercici el Pressupost municipal assigni a l’Àrea. 

 
2.2. Impuls, gestió, direcció i control de la realització de les obres municipals 

relacionades amb el pla d’actuació Cornellà Natura que en cada exercici el 
Pressupost municipal assigni a l’Àrea. 

 
2.3. En relació amb les obres de la seva Àrea la competència contractual de les 

quals correspongui, per delegació d’aquesta Alcaldia a la Junta de Govern 
Local, l’aprovació dels Estudis de seguretat i salut, la conformitat dels plans de 
seguretat i salut i els nomenaments de director tècnic de les obres i de 
coordinador en matèria de seguretat i salut, excepte que per això sigui 
necessari adjudicar un contracte d’assistència que per la seva quantia hagi de 
ser aprovat per un altre òrgan. 
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2.4. Autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en relació amb les 

liquidacions provisionals d’obres incloses a la seva Àrea, que no siguin 
competència d’altres òrgans (Junta de Govern Local i Regidors o Regidores). 

 
2.5. Impuls, gestió, direcció i control dels programes dirigits a establir noves formes 

de gestió dels serveis municipals relacionats amb la protecció social i 
preservació de l’espai públic, en concret el programa d’actuació A prop Teu, i el 
relacionat amb la creació dels districtes d’innovació social i urbana. 

 
2.6. Polítiques de nova ciutadania. 
 
2.7. Comunicació i gestió de la informació corporativa de l’Ajuntament, de les 

empreses municipals i dels seus ens instrumentals. 
 
2.8. Coordinació i seguiment dels projectes municipals de caràcter transversal, que 

es determinin per delegació expressa d’aquesta Alcaldia. 
 
2.9. Impuls, gestió i direcció dels programes i plans d’actuació per a promoure 

actuacions de desenvolupament econòmic i cohesió social, i en concret el 
relacionat amb l’Acord Social. 

 
2.10. Coordinació i seguiment de la gestió relacionada amb La Fundació pel Foment 

de la Societat del Coneixement.  
 
2.11. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència 

d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a 
favor d’un altre Regidor o Regidora. 

 
 

3. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
3.1. Gestió, direcció i control de la realització de les obres municipals de primer 

establiment, reforma o gran reparació d’equipaments públics que en cada 
exercici el Pressupost municipal assigni a l’Àrea. 

 
3.2. En relació amb les obres de la seva Àrea la competència contractual de les 

quals correspongui, per delegació d’aquesta Alcaldia a la Junta de Govern 
Local, l’aprovació dels Estudis de seguretat i salut, la conformitat dels plans de 
seguretat i salut i els nomenaments de director tècnic de les obres i de 
coordinador en matèria de seguretat i salut, excepte que per això sigui 
necessari adjudicar un contracte d’assistència que per la seva quantia hagi de 
ser aprovat per un altre òrgan. 

 
3.3. Autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en relació amb les 

liquidacions provisionals d’obres incloses a la seva Àrea, que no siguin 
competència d’altres òrgans (Junta de Govern Local i Regidors o Regidores). 
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3.4. Planificació del territori, que inclou les figures de planificació territorial de la 

ciutat, en els tràmits que siguin de competència municipal i les de  planejament 
urbanístic. 

 
3.5. Gestió urbanística i execució urbanística, inclosos els seus instruments de 

gestió. 
 
3.6. Edificació, que inclou, entre altres matèries, la tramitació, concessió, 

modificació, denegació, concessió de pròrrogues i expedició de les llicències 
urbanístiques i altres autoritzacions, i el control de l’activitat relacionada amb 
les declaracions i comunicacions de caràcter urbanístic previstes al Reglament 
de Protecció de la legalitat Urbanística, aprovat per Decret 64/2014, de 13 de 
maig les Ordenances Metropolitanes d’Edificació, excloses les llicències d’obres 
majors, així com l’expedició d’aquestes últimes, un cop atorgades per l’òrgan 
competent. 

 
3.7. Llicències i autoritzacions relatives a ocupació de la via pública o de terrenys 

d’ús públic vinculades a llicències urbanístiques, i en particular, i entre altres, la 
instal·lació de contenidors de runa, casetes d’obres, reserva de càrrega i 
descàrrega, guals per a obres, etc.  

 
3.8. Rehabilitació urbana i control del deure de conservació. 
 
3.9. Vist i plau dels certificats de qualificació urbanística, d’obra nova i antiguitat, 

de compatibilitat urbanística i de nombre de policia. 
 
3.10. Protecció de la legalitat urbanística, inclosa la potestat d’imposar les 

corresponents sancions i d’ordenar la restauració de l’ordre jurídic infringit. 
 
3.11. Gestió, direcció i execució de les activitats municipals relacionades amb l’àmbit 

de l’habitatge. 
 
3.12. Impuls, gestió, direcció i execució de Projectes estratègics i Plans d’actuació 

integrals relacionats amb la planificació urbanística. 
 
3.13. Patrimoni municipal, sense perjudici de la delegació efectuada al Regidor de 

l’Àrea d’Economia i Governança en el punt 5.17. 
 
3.14. Gestió, direcció i control del medi ambient. 
 
3.15. Direcció de polítiques en matèria de sostenibilitat (estalvi d’aigua, estalvi i 

eficiència energètica, mitigació del canvi climàtic, ambientalització de les 
compres i contractes municipals, etc.). 

 
3.16. Impuls, coordinació i seguiment dels Plans de sostenibilitat municipals (Pla 

d’Acció Ambiental, Pla d’Acció d’Energies Sostenibles, etc.). 
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3.17. Impuls i foment de la mobilitat sostenible elèctrica i en bicicleta. 
 
3.18. Comunicació i educació ambiental. 
 
3.19. Gestió dels Horts urbans municipals en tots aquells aspectes que no afectin al 

règim jurídic de la concessió ni a la seva titularitat.  
 
3.20. Exercici de la potestat sancionadora en matèria de residus industrials, excloent 

les deixalles i els residus sòlids urbans. 
 
3.21. Sanitat i Salut pública. 
 
3.22. Consum. 
 
3.23. L’exercici integral de les competències d’aquesta Alcaldia derivades de la seva 

potestat sancionadora en les matèries següents: 
 

a. Vigilància alimentaria, per incompliment de les condicions higiènic 
sanitàries dels aliments, les aigües de consum, els establiments comercials 
minoristes dels sectors alimentaris, els mercats municipals i els establiments 
de restauració col·lectiva, inclosos tant els de caràcter comercial com social, 
així com respecte de la formació sobre manipulació d’aliments. 

 
b. Sanitat ambiental, per incompliment de les condicions higiènic sanitàries i 

de salubritat d’edificis i locals destinats a habitatges o llocs de convivència 
humana, tales com poliesportius, escoles, perruqueries i saunes, 
campaments turístics, nuclis zoològics, etc. 

 
3.24. Control de les condicions higiènic sanitàries per a la prevenció de la 

legionel·losis i exercici integral de les competències d’aquesta Alcaldia 
derivades de la seva potestat sancionadora en aquesta matèria, així com 
l’elaboració i control del cens de les instal·lacions i els programes d’autocontrol 
corresponents. 

 
3.25. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència 

d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a 
favor d’un altre Regidor o Regidora. 

 
 

4. ÀREA DE CULTURA I IGUALTAT 

 
4.1. Impuls, gestió i coordinació dels programes d’actuació relacionats amb les 

polítiques de foment, promoció i difusió de la cultura. 
 
4.2. Gestió i direcció del projecte Cornellà Ciutat de la Lectura. 
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4.3. Gestió i direcció dels equipament públics municipals destinats a Biblioteques. 
 
4.4. Gestió i direcció del Pla de Biblioteques Municipals. 
 
4.5. Impuls d’activitats, gestió i direcció dels equipaments públics destinats a serveis 

culturals, i Sales d’Exposició. 
 
4.6. Redacció de plans d’actuació d’intervencions, propostes d’activitats, difusió i 

foment cultural del Patrimoni Històric–Artístic. 
 
4.7. Organització d’activitats culturals i lúdiques. 
 
4.8. Gestió i administració del Museu Can Mercader, dels béns adscrits a l’Àrea i 

dels béns municipals inclosos en el Catàleg d’edificis d’interès arquitectònic. 
 
4.9. Polítiques d’Igualtat. 
 
4.10. Impuls, gestió i direcció del programa i pla d’actuació per a transformar l’Espai 

Gaudí.  
 
4.11. Activitats relacionades amb el món de la joventut, en especial pel que fa a la 

coordinació interdepartamental. 
 
4.12. Gestió i direcció del Centre d’Informació Juvenil. 
 
4.13. Gestió i direcció dels equipaments públics destinats a serveis a la joventut. 
 
4.14. Organització d’activitats concertades amb els esplais de la ciutat. 
 
4.15. Gestió dels programes de ludoteques. 
 
4.16. Organització d’activitats dirigides a la joventut. 
 
4.17. Foment de la política lingüística. 
 
4.18. Seguiment i control de l’aplicació del Reglament municipal per l’ús de la llengua 

catalana. 
 
4.19. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència 

d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a 
favor d’un altre Regidor o Regidora. 

 
 

5. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNANÇA 

 
5.1. Proposta d’establiment, gestió i recaptació de tributs i preus públics. 
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5.2. Inspecció tributària. 
 
5.3. Recaptació tributària. 
 
5.4. Planificació estratègica de l’Ajuntament des del punt de vista econòmic–

financer. 
 
5.5. Coordinació econòmica dels Organismes Autònoms. 
 
5.6. Planificació, proposta i gestió pressupostària. 
 
5.7. Gestió de tributs i altres ingressos de dret públic. 
 
5.8. Vist i plau dels certificats de béns. 
 
5.9. Vist i plau dels certificats d’altes i baixes d’activitats econòmiques. 
 
5.10. Imposició de sancions (incloent multes) derivades d’expedients sancionadors 

que s’incoïn a partir de l’ incompliment de les obligacions tributàries. 
 
5.11. Reconeixement d’obligacions en tots aquells supòsits que no corresponguin a 

cap altre òrgan, excepte que siguin de pagament anticipat. 
 
5.12. Autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en relació a les 

aportacions a Organismes Autònoms i Societats Municipals i a les aportacions 
obligatòries a entitats a les que pertany la Corporació. 

 
5.13. Autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en relació a les despeses 

financeres i amortitzacions. 
 
5.14. Autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en aquells supòsits que 

no correspongui a cap altre òrgan.  
 

Quan es tracti d’actes d’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions 
referits a les altres Àrees de delegació previstes en aquest Decret, anirà 
precedit, necessàriament, de la signatura dels corresponents documents 
comptables pels regidors o regidores de l’àrea afectada, actes d’impuls previ 
sense els quals no es podrà aprovar cap acte d’autorització i disposició de 
despeses, ni de reconeixement d’obligacions.  

 
5.15. Justificació de l’aplicació dels pagaments a justificar i de les bestretes de caixa 

fixa i les ordres de reposició d’aquestes. 
 
5.16. Vist i plau dels certificats de dades pressupostàries, comptables i de gestió 

econòmica i financera en general. 
 



 
 

 
 

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

 

 87 

 
5.17. Contractació i Compres. En aquesta matèria assumirà la presidència de totes 

les meses de contractació de l’Ajuntament i dels seus Organismes Autònomes i 
la capacitat de proposta d’acords als òrgans col·legiats municipals, així com, 
també, les meses de contractació dels expedients que gestioni el Departament 
de Patrimoni. 

 
5.18. Foment de les polítiques de creació i potenciació d’activitat empresarial i suport 

al comerç. 
 
5.19. Coordinació de les Empreses Municipals en matèria econòmica i de personal. 
 
5.20. Assessoria Jurídica. 
 
5.21. Diligenciació dels llibres oficials d’Actes acreditatius de l’adopció d’acords pels 

òrgans col·legiats municipals i dels llibres oficials de Decrets de l’Alcaldia i 
d’informes jurídics de la Secretaria General. 

 
5.22. Vist i plau dels certificats de resolucions i acords municipals i dels altres 

certificats que no hagin sigut objecte de delegació a favor d’altres membres de 
la Junta de Govern Local. 

 
5.23. Activitat estadística i vist i plau dels certificats d’empadronament. 
 
5.24. Autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en relació amb les 

despeses periòdiques relatives als serveis de subministrament de telèfon. 
 
5.25. Cementiri. 
 
5.26. Arxiu. 
 
5.27. Política i gestió de personal. 
 
5.28. Autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en matèria de 

responsabilitat patrimonial de competència de l’Alcaldia. 
 
5.29. Turisme. 
 
5.30. Ordenació i autoritzacions relacionades amb l’ús i transformació de totes les 

dependències municipals afectes als serveis municipals, incloses les que no 
tenen la condició d’equipaments municipals de caràcter social, esportiu i 
cultural. 

 
5.31. Coordinació de processos electorals.  
 
5.32. Serveis d’informació i atenció a la ciutadania i Registre d’entrada i sortida de 

documents. 
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5.33. Pla d’Organització i reforma administrativa. 
 
5.34. Informàtica. 
 
5.35. Pla d’implantació de l’Administració electrònica. 
 
5.36. Pla Govern Obert. 
 
5.37. Unitat de Transparència. 
 
5.38 Resoldre, amb caràcter centralitzat, totes les sol·licituds d’accés a la informació 

que els ciutadans i ciutadanes dirigeixin a l’Ajuntament o als seus ens 
instrumentals vinculats presents i futurs. 

 
5.39. Redacció, i coordinació del seguiment d’aplicació del Programa d’Actuació 

Municipal.  
 
5.40. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència 

d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a 
favor d’un altre Regidor o Regidora. 

 
 

6. ÀREA D’EDUCACIÓ I POLÍTICA SOCIAL 

 
6.1. Impuls, gestió i direcció dels programes i plans d’actuació relacionats amb 

l’aliança cívica contra la pobresa. 
 
6.2. Impuls, gestió i direcció per a promoure el pla integral de protecció de la 

infància i adolescència. 
 
6.3. Gestió i direcció de l’activitat educativa en tots els seus aspectes. 
 
6.4. Gestió i direcció de les activitats en els edificis públics destinats a activitats 

educatives i culturals. 
 
6.5. Gestió i direcció de les activitats relacionades amb la Universitat Nacional 

d’Educació a Distància i la Universitat de la Gent Gran. 
 
6.6. Gestió i direcció dels programes municipals relatius als Instituts d’Educació 

Secundaria. 
 
6.7. Foment de polítiques de suport a la Família. 
 
6.8. Gestió de les polítiques d’acció social. 
 
6.9. Direcció i gestió de les competències municipals en matèria de Serveis Socials. 
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6.10. Coordinació i seguiment de la gestió relacionada amb La Fundació per a 
l’atenció a persones dependents. 

 
6.11. Gestió i direcció de la formació ocupacional. 
 
6.12. Gestió i direcció dels Plans d’Ocupació promoguts o gestionats per 

l’Ajuntament. 
 
6.13. Foment d’iniciatives a l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació. 
 
6.14. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència 

d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a 
favor d’un altre Regidor o Regidora. 

 
 
Quart.- Efectuar a favor dels Regidors que a continuació es relacionen una delegació 
específica d’atribucions respecte dels assumptes següents: 
 
 

REGIDOR/REGIDORA ASSUMPTE 

José Manuel Parrado Cascajosa Acció Comunitària i Esports. 

 
 
Aquesta delegació comportarà, tant la facultat de direcció política dels Departaments 
afectats a la gestió d’aquests assumptes, com la gestió de la matèria concreta a que 
aquest abasta, fins i tot la firma de quants documents de tràmit o definitius, incloses 
les propostes de resolució i els decrets que siguin necessaris per l’execució d’aquesta 
delegació i, en especial, les que a continuació s’indiquen: 
 
1. Aprovar els expedients de contractació de qualsevol naturalesa i d’atorgament 

de concessions de tota classe, relacionats amb l’assumpte, quan la seva 
quantia no excedeixi dels límits següents: 

 
1.1. Respecte dels contractes administratius típics, fins els límits previstos en 

cada moment per a la contractació menor en la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

 
1.2. Respecte dels altres contractes i respecte de les concessions, fins a 

30.000,00 euros. 
 

Aquesta competència abastarà a tots els actes de tràmit o definitius que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des de el seu 
inici fins la seva definitiva finalització o resolució, inclosa la seva modificació i 
interpretació, llevat dels actes de reconeixement de les obligacions 
corresponents, en relació amb els quals la competència d’aquest regidor 
delegat es limitarà a les signatures dels corresponents documents comptables i, 
en conseqüència, al impuls del corresponent procediment.  
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2. La signatura dels documents comptables relacionats amb els actes 

d’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions relatius a l’assumpte, 
en els termes fixats per a cada exercici en les Bases d’Execució del Pressupost, 
incloses les subvencions, així com la aprovació de les bases particulars 
reguladores de les corresponents convocatòries, quan aquestes requereixin 
concurrència pública. 

 
3. La signatura dels documents comptables previs al reconeixement d’obligacions 

quan no siguin simultanis als actes d’autorització i disposició de despeses, amb 
independència que la competència per aprovar aquests actes d’autorització i 
disposició correspongui a altres òrgans. 

 
4. Els actes de direcció, impuls, gestió i resolució corresponents als serveis 

afectats a la gestió dels assumptes a que es contrau la delegació que, sent 
potestat d’aquesta Alcaldia, no es trobin inclosos com a competències 
indelegables a l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, i altra legislació concordant, ni estiguin delegades a 
favor de la Junta de Govern Local o d’altres Regidors o Regidores, ni atribuïdes 
excepcionalment a altres Àrees per aquest Decret. 

 
5. Gestió i direcció del Centre de Recursos per les Entitats ciutadanes.  
 
6. Impuls de projectes relacionats amb la promoció de la participació ciutadana. 
 
7. Coordinació de l’activitat desenvolupada als barris per les Regidores i els 

Regidors de Districte.  
 
8. Impuls, direcció i gestió dels programes d’Acció Comunitària d’abast general. 
 
9. Foment de la política municipal en matèria de cooperació i solidaritat. 
 
10. Activitats relacionades amb el món de l’esport. 
 
11. Gestió i direcció dels equipaments i altres instal·lacions municipals de caràcter 

esportiu. 
 
12. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries que 

sent de competència d’aquesta Alcaldia, no hagi sigut objecte de delegació 
general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora. 

 
 
Cinquè.- Delegar de forma indistinta, en tots els Regidors i Regidores d’aquest 
Ajuntament, senyors/senyores Raquel Albiol i Gilabert, Vidal Aragonés Chicharro, 
Emilia Briones Matamales, Angel Camacho Hervás, Manuel Jesús Casado Ruiz, 
Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes Fernández García, Sergio Fernández 
Mesa, Arnau Funes Romero, Jorge García Mulet, José David García Muñoz, Rocio 
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García Pérez, Sergio Gómez Márquez, Maria del Carmen López Alvarez, Anna Clara 
Martínez Fernández, Antonio Martínez Flor, Daniel Martínez Rodríguez, Aurora 
Sánchez Mendo, José Manuel Parrado Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho, Maria 
Josefa Ruiz Tienda, Francesc Sànchez i García, Daniel Serrano Coronado, Enrique 
Vanacloy Valiente, les competències que l’article 51.1 del Codi Civil atorga a aquesta 
Alcaldia per autoritzar matrimonis civils que se celebrin en aquest terme municipal. 
 
Aquesta delegació faculta a tots els Regidors i Regidores per autoritzar matrimonis 
civils, sense que en una mateixa cerimònia pugui intervenir més d’un d’ells. 
 
A aquests efectes, la coordinació per a la designació del Regidor o Regidora actuant, 
s’establirà a través del Gabinet de l’Alcaldia. 
 
Sisè.- Les competències delegades s'hauran d'exercir d’acord amb el que preveuen els 
articles 166 i següents del ROM i en els termes i dins dels límits d'aquesta delegació, 
no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor. 
 
En el text de les resolucions adoptades pels Regidors i Regidores en virtut d’aquesta 
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància, mitjançant la inclusió, en la 
part expositiva, del text següent: 
 
... 
 

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. ..., de data ........ ..........., que va ser publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de ...................... 

 
... 

 
Les resolucions que s'adoptin per delegació, que seran immediatament executives i 
presumptament legítimes, s'entendran dictades per aquesta Alcaldia com a titular de 
la competència originària, a la qual s'haurà de mantenir informada de l'exercici de la 
delegació. 
 
Setè.- En conformitat amb el que disposa l'article 177 del ROM, en concordança amb 
l’article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquestes 
delegacions, tindran efectes des del dia següent a la data d’aquesta resolució, i seran 
de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació d'aquesta Alcaldia. 
 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels Regidors i 
Regidores delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències 
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests 
efectes exercitada la potestat d’advocació, en aplicació del que disposa l’article 
179.d) del ROM, en base a la present resolució, sense necessitat d’una nova expressa 
en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als interessants en l’expedient. 
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Vuitè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, al Butlletí 
d’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que 
disposa l’article 178 del ROM, en concordança amb l’article 44.2 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i difondre-la, en compliment del 
Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en 
la Seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents 
de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés 
a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Novè.- Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors i Regidores afectats i als Caps 
dels diferents Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes, entenent-se 
acceptada la delegació de competències de forma tàcita, si dintre del termini de les 
24 hores següents no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació. 
 
Desè.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la sessió extraordinària que es 
convoqui per donar compliment al que preveu l'article 23.7 del ROM, en concordança 
amb l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 
 

... 
 
Segon.- Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors i Regidores afectats i als 
Caps dels diferents Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la sessió extraordinària que es 
convoqui per donar compliment al que preveu l'article 23.7 del ROM, en concordança 
amb l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals.” 

 
... 

 
 
 
- Decret núm. 2799/15 de data 15 de juny. 
 
... 
 
Mitjançant acord plenari adoptat en sessió que va tenir lloc el dia 27 de gener de 
1988, aquest Ajuntament va procedir a la creació de la figura del Regidor de Districte 
i a la regulació de les seves atribucions, dividint la Ciutat, a aquests efectes, en tres 
zones, a fi de procedir a una descentralització municipal que permetés una millor i 
més eficaç satisfacció dels interessos municipals. 
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Atès que posteriorment, amb motiu de l’aprovació del nou ROM i de les seves 
posteriors modificacions, es va procedir a regular l’organització territorial de la Ciutat 
en els seus articles 97 i següents, i a efectes de desconcentrar la seva gestió i de 
facilitar la participació ciutadana, es va organitzar Cornellà de Llobregat en les set 
zones següents: 
 
- Districte I: Barris Centre i Riera. 
- Districte II: Barri Almeda. 
- Districte III: Barris Pedró. 
- Districte IV: Barri Gavarra. 
- Districte V: Barri Sant Ildefons (esquerra Avinguda Sant Ildefons). 
- Districte VI: Barri Sant Ildefons (dreta Avinguda Sant Ildefons).  
- Districte VII: Barris Fontsanta i Fatjó. 
 
Atès que un cop celebrades el passat dia 24 de maig les Eleccions Locals convocades 
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament 
derivat del seu resultat el passat dia 13 de juny, es fa necessari procedir a la 
designació dels nous Regidors i Regidores de Districte. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 98 del ROM, correspon a aquesta 
Alcaldia el nomenament i lliure separació dels Regidors i Regidores de Districte 
d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, i en ús de les atribucions que legalment tinc conferides 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Nomenar als membres de la Corporació que a continuació es relacionen, 
Regidors i Regidores dels Districtes que així mateix s'especifiquen: 
 

 Districtes I i II: senyora Maria de las Mercedes Fernández García 

 Districtes III i IV: senyora Aurora Mendo Sánchez 

 Districtes  V, VI i VII: senyor Enrique Vanacloy Valient 
 
Segon.- Les competències dels Regidors i Regidores de Districte, que no porten 
inherent cap facultat resolutiva i son únicament d’estudi i proposta de totes les 
qüestions que afectin al seu àmbit territorial, i d’execució, control i seguiment dels 
actes i acords municipals que tinguin incidència als seus districtes, seran les 
establertes a l'article 99 del ROM. 
 
Tercer.- Comunicar aquest decret als Regidors i Regidores afectats pel seu 
coneixement i efectes i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 
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Quart.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució, en la sessió 
extraordinària que es convoqui en compliment amb el que preveu l'article 21 del 
ROM, en concordança amb l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre. 

... 
 
 
 
- Decret núm. 2800/15 de data 15 de juny. 
 
... 
 
Un cop celebrades el passat dia 24 de maig les Eleccions Locals convocades 
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament 
derivat del seu resultat el passat dia 13 de juny, resulta necessari procedir a 
l’establiment de la nova organització municipal, en compliment del que disposen els 
articles 21 i següents del ROM, en concordança amb l’article 38 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Atès que en conformitat amb l’article 17.2 dels Estatuts reguladors del Institut 
Municipal de Radiodifusió d’aquest Ajuntament, la Vicepresidència d’aquest Institut 
l’ha d’ostentar el Regidor o Regidora que rebi competències delegades de l’Alcaldia 
en matèria de mitjans de comunicació. 
 
Atès que mitjançant Decret núm. 2798/15, de 15 de juny, aquesta Alcaldia ha delegat 
a favor del/la Regidor/a, senyor/a Emilia Briones Matamales les seves competències 
en matèria de comunicació i gestió de la informació corporativa de l’Ajuntament i 
dels seus ens instrumentals. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 15.2 del Estatuts reguladors 
d’aquest Organisme Autònom, el seu President pot delegar en la Vicepresidència gran 
part de les seves atribucions i, més en concret, aquelles la delegació de les quals no 
estigui expressament prohibida. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en la seva qualitat de President del Institut Municipal 
de Radiodifusió de Cornellà de Llobregat i en ús de les atribucions que legalment tinc 
conferides 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Delegar en favor del/la Vicepresident/a del Institut Municipal de 
Radiodifusió, senyor/a Emilia Briones Matamales les competències que m’atribueix 
l’article 15.1 dels Estatuts reguladors d’aquest Organisme que, d’acord amb les 
previsions del seu número 2, tenen caràcter delegable. 
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Segon.- Les competències delegades s'hauran d'exercir d’acord amb el que preveuen 
els articles 175i següents del ROM i en els termes i dins dels límits d'aquesta 
delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o 
regidor. 
 
En el text de les resolucions adoptades pel/la Vicepresident/a del Institut Municipal de 
Radiodifusió en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta 
circumstància, mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del text següent: 
... 

 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides 
en virtut de la delegació efectuada pel President d’aquest Institut, 
mitjançant Decret núm. ..., de data ........, que va ser publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de ...................... 

... 

Les resolucions que s'adoptin per delegació seran immediatament executives i 
presumptament legítimes, i s'entendran dictades per aquesta Presidència com a 
titular de la competència originària, a qui s'haurà de mantenir informat de l'exercici 
de la delegació. 
 
Tercer.- En conformitat amb el que disposa l'article 177 del ROM, en concordança 
amb l’article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquesta 
delegació tindrà efectes a partir del dia següent a la data de notificació d'aquesta 
resolució i amb caràcter indefinit, sense perjudici de les potestats de control que 
l’article 170 d’aquest Reglament reserva a l’òrgan delegant, i s’entendrà acceptada 
pel/la Vicepresident/a del Institut si dintre de les 24 hores següents a la seva 
notificació no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació. 
 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment del Vicepresident/a 
del Institut, assumirà directament i automàticament les seves competències aquesta 
Presidència, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes 
exercitada la potestat d’advocació, en aplicació del que disposa l’article 179.d) del 
ROM, en base a la present resolució, sense necessitat d’una nova expressa en aquest 
sentit, sempre que així es notifiqui als interessants en l’expedient. 
 
Quart.- Comunicar aquesta resolució al/la Vicepresident/a del Institut i al seu 
Secretari/a delegat/da, pel seu coneixement i efectes.  
 
Cinquè.- Publicar aquest decret en el Butlletí Oficial de la Província i en el Butlletí 
d'Informació Municipal, en compliment del que estableix l'article 13 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu comú, en concordança amb l’article 178 del ROM i amb 
l’article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre i difondre el 
seu contingut, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva 
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publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment 
del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Sisè.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la primera sessió extraordinària que 
tingui lloc, en compliment del que preveu l’article 22 del ROM, en concordança amb 
l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals. 

... 
 
 
 
- Decret núm. 2801/15 de data 15 de juny. 
 
... 
 
En conformitat amb el que disposa l’article 173 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, 
d’Educació de Catalunya i el Decret 404/1987, de 22 de desembre, que estableix les 
bases d’organització i funcionament dels Consells Escolars Municipals i demés 
legislació concordant, i amb l’objecte de fer efectiu el dret de participació de tots els 
sectors interessats en la programació general de l’ensenyament previst per la Llei 
Orgànica del Dret a l’Educació, aquest Ajuntament va procedir a la creació del Consell 
Escolar Municipal de Cornellà de Llobregat, mitjançant l’aprovació inicial del seu 
Reglament Regulador per acord plenari de 23 de desembre de 1991, publicat al 
Butlletí Oficial de la Província núm. 228, d’1 de desembre de 1991. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 10 d’aquest Reglament, 
l’Alcaldia pot designar un Regidor o Regidora per ocupar el càrrec de Vicepresident/a 
del Consell, el/la qual tindrà com a funció específica la substitució del/la President/a 
en tots els seus drets i deures en els casos de malaltia, absència o delegació d’aquest. 
 
Atès que un cop celebrades el passat dia 24 de maig les Eleccions Locals convocades 
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament 
derivat del seu resultat el passat dia 13 de juny, resulta necessari procedir al 
nomenament del/la Vicepresident/a del Consell Escolar Municipal. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,  
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Designar Vicepresident/a del Consell Escolar Municipal de Cornellà de 
Llobregat, a la Tinenta d'Alcalde i Regidora delegada d’Educació i Política Social, 
senyora Montserrat Pérez Lancho qui, en ús d’aquesta delegació podrà substituir al 
President d’acord amb el que es preveu a l’article 10 del Reglament Regulador 
d’aquest Consell. 
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Segon.- Comunicar aquesta resolució al/la Regidor/a afectat/da, pel seu coneixement 
i efectes, així com al Departament municipal d’Educació, que l’haurà de posar en 
coneixement de la resta de membres del Consell Escolar Municipal i difondre el 
contingut d’aquesta resolució, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 
 
Tercer.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament en la propera sessió 
que es convoqui en compliment del que preveu l’article 22 del ROM, en concordança 
amb l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 

... 
 
 
 
- Decret núm. 2814/15 de data 22 de juny. 
 
... 
 
Mitjançant Decret número 4528/2011, de 14 de juny, posteriorment modificat 
mitjançant nou Decret núm. 7479/2013, de 18 de novembre, l’Alcaldia va efectuar a 
favor de diversos funcionaris d’aquest Ajuntament, una delegació de firma dels 
edictes a través dels quals es sotmetin a informació pública els procediments 
municipals, sempre que aquest tràmit hagi sigut prèviament acordat per l’òrgan 
competent dins de la fase d’instrucció del procediment, o quan d’acord amb 
l’Ordenament Jurídic resulti un tràmit preceptiu i d’obligat compliment. 
 
Atès que un cop celebrades el passat dia 24 de maig les Eleccions Locals convocades 
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament 
derivat del seu resultat el passat dia 13 de juny, resulta convenient procedir a 
l’establiment d’un nou sistema de delegació de firma dels Edictes municipals a través 
dels quals es sotmeten a informació pública els diferents procediments municipals. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Efectuar a favor dels funcionaris d’aquest Ajuntament que a continuació es 
relacionen, una delegació de firma dels edictes a través dels quals es sotmeten a 
informació pública els diferents procediments municipals de qualsevol índole, sempre 
que aquest tràmit hagi sigut prèviament acordat per l’òrgan competent dins de la 
fase d’instrucció del procediment, o quan d’acord amb l’Ordenament Jurídic resulti un 
tràmit preceptiu i d’obligat compliment. 
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Senyor Juan Ramon Sagalés Guillamón, Interventor Municipal, respecte dels edictes 
relatius als procediments que es tramitin al Departament d’Intervenció. 
 
Senyora Gemma Escofet Mata, Directora del Departament de Gestió Tributària, 
respecte dels edictes relatius als procediments que es tramitin per aquest 
Departament. 
 
Senyora Patrícia Schmitt Íñiguez, Cap de Personal, respecte dels edictes relatius als 
procediments que es tramitin a aquest departament de l’Ajuntament. 
 
Senyora Cristina Benítez Vázques, Cap Jurídica i Administrativa d’Acció Territorial i 
Habitatge, respecte dels edictes relatius als procediments que es tramitin per aquesta 
Àrea Municipal. 
 
Senyor Antonio Amenós Alamo, Cap de Contractació, respecte dels edictes relatius als 
procediments que es tramitin en aquest Departament Municipal. 
 
Senyora Mª Rosa Iglesias Ojeda, Cap de Patrimoni, respecte dels edictes relatius als 
procediments que es tramitin en aquest Departament municipal. 
 
Senyora Carmen Costafreda Roda, Directora d’Activitats i Ordenances Cíviques, 
respecte dels edictes relatius als procediments que es tramitin en aquest 
Departament Municipal. 
 
Senyora Laura Pérez Gálvez, Cap Administrativa de Polítiques d’Espai Públic, respecte 
dels edictes relatius als procediments que es tramitin en aquest Departament 
Municipal. 
 
Senyor José Lucena Gómez, Cap Administratiu de Salut Pública, Benestar Social i 
Consum, respecte dels edictes relatius als procediments que es tramitin per aquesta 
Àrea.  
 
Senyor Joan Culillas Jalencas, Director de Programes d’Alcaldia, respecte dels edictes 
relatius als procediments que es tramitin en aquesta Àrea municipal. 
 
Senyor Jordi Izquierdo Moreno, Director de Polítiques d’Integració, respecte dels 
edictes relatius als procediments que es tramitin en aquesta Àrea municipal. 
 
Senyora Montserrat Acedo Acedo, Cap Administrativa de Polítiques de ciutadania, 
acció comunitària, esports, Joventut i solidaritat, respecte dels edictes relatius als 
procediments que es tramitin en aquests Departaments municipals. 
 
Senyora Eva María Moreno Alcalde, Cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, respecte 
dels edictes relatius als procediments que es tramitin en aquesta Àrea municipal. 
 
Senyor David Calabuig Aracil, Tècnic de Medi Ambient i Sostenibilitat, respecte dels 
edictes relatius als procediments que es tramitin en aquesta Àrea municipal. 
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Senyora Carmen Alonso Higuera, Secretària General de l’Ajuntament, respecte dels 
edictes de la resta de procediments que es tramitin per aquest Ajuntament.  
 
Les delegacions de firma efectuades a favor de la Secretària General d’aquest 
Ajuntament, senyora Carmen Alonso Higuera i de l’Interventor, senyor Juan Ramon 
Sagalés Guillamón, s’estendran als funcionaris que, en la seva substitució, puguin 
actuar eventualment com a Secretaris i Interventors accidentals, d’acord amb el 
detall següent: 
 
Secretaris/es Accidentals: 
 
Ana M. Gayoso Díaz, Cap de Secretaria. 
M. Teresa Mateo López, Tècnica d’Administració Especial. 
Ana Belén Morejón Gómez, Tècnica d’Administració Especial. 
Jesús Chacón Murillo, Cap de l’Assessoria Jurídica. 
Mª Rosa Iglesias Ojeda, Cap de Patrimoni. 
 
 
Interventors/es Accidentals: 
 
M. Jesús Olmedo Bulnes, Cap de Fiscalització.  
Josefina González González, Cap de Comptabilitat. 
M. Angeles Sanz Arranz, Cap del Departament de Gestió Econòmica. 
 
 
Segon.- Efectuar, a favor de la Secretària General d’aquest Ajuntament, senyora 
Carmen Alonso Higuera, la delegació de firma de les comunicacions dels acords 
adoptats pels òrgans col·legiats de la Corporació que s’hagin de dirigir a altres òrgans 
o autoritats estatals, autonòmiques o locals. 
 
Tercer.- Efectuar, a favor de la Cap de Recursos Humans, senyora Patrícia Schmitt 
Íñiguez, i en la seva absència a favor del Director de Recursos Humans i Atenció al 
Ciutadà, Sr. Benjamín García Angosto, una delegació de firma respecte dels 
documents següents: 
 
La signatura dels documents expedits per a la tramitació de variacions i cotitzacions 
del personal a la Seguretat Social. 
 
La signatura dels documents expedits en virtut d’acord o resolució municipal per a la 
tramitació de demandes d’ocupació a l’INEM o a l’Oficina de Treball de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Quart.- Les delegacions de firma s’hauran d’exercitar en els termes i dins dels límits 
d’aquest Decret, no sent susceptibles de ser delegades a favor d’un tercer. 
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Els actes que es firmin per delegació, s’entendran firmats per aquesta Alcaldia com a 
titular de la competència originària, per la qual cosa, al peu d’aquests escrits es farà 
constar: 
 
 

“L’Alcalde 
Per delegació de firma segons Decret núm. ...., de ............ 
El/La .................................. 
Sig: ..................................” 

 
 
Cinquè.- Aquesta delegació, que deixa sense efectes la efectuada per Decret 
4528/2011, de 14 de juny, modificat mitjançant nou Decret núm. 7479/2013, de 18 
de novembre, i que en conformitat amb el que disposa l’article 16.2 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, no requereix publicació, tindrà efectes des del dia 
següent a la data d’aquest Decret, amb caràcter indefinit, sense perjudici de la 
potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia. 
 
Sisè.- Notificar aquest Decret als funcionaris afectats i als diferents Departaments en 
que s’organitza aquest Ajuntament, entenent-se acceptada la delegació de firma de 
forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores següents no es manifesta res en 
contra o es fa ús de la delegació. 
 
Setè.- Comunicar aquest Decret, acompanyat de la relació de firmes autografiades 
corresponents, al Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona, a efectes de la seva 
inscripció al Registre d’Autoritats i Funcionaris facultats per firmar l’ordre d’inserció 
dels originals de tots aquells actes municipals que hagin de ser sotmesos a publicitat 
en el Butlletí Oficial de la Província a que es refereix l’article 8 de la Llei 5/2002, de 4 
d’abril, per la que es regulen els Butlletins Oficials de la Província. 
 
Vuitè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Els Decrets dictats per l’Alcaldia en matèria d’organització que són els 
següents:  
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Primer, la nova configuració de la Junta de Govern Local, que està formada 
per les mateixes persones que en l’anterior mandat, presidida per mi, com 
Alcalde, i els Tinents i Tinentes d’Alcalde, Antonio Martínez, Emilia Briones, 
Sergio Fernández, Rocio García, Manuel Ceballos i Montse Pérez, amb les 
delegacions que per part de l’Alcaldia es fan a la Junta de Govern, per la seva 
feina i acords. 
 
També el nomenament dels Tinents d’Alcalde, Regidors i Regidores membres 
de la Junta de Govern. El Decret fa referència a l’estructura del Govern, que 
seria Antonio Martínez, d’Espai Públic i Convivència, Emilia Briones, Innovació 
Urbana i Presidència, Manuel Ceballos, Territori i Sostenibilitat, Rocio García, 
Cultura i Igualtat, Sergio Fernández, Economia i Governança, Montserrat 
Pérez, Educació i Política Social, i totes les matèries que queden delegades per 
cada àrea, de les feines que tindran que portar a terme. 
 
Un altre decret és el nomenament dels Regidors i Regidores de Districte, són, 
en el cas de la senyora Maria de las Mercedes Fernández García, Districte 
Centre-Riera-Almeda, la senyora Aurora Mendo, Gavarra i Padró, i el senyor 
Enrique Vanacloy, Fontsanta-Fatjó i Sant Ildefons. 
 
Un altre és la delegació de la Vicepresidència de l’Institut Municipal de 
Radiodifusió en la senyora Emilia Briones. 
 
Altre, del Consell Escolar Municipal, la delegació de la Vicepresidència en la 
senyora Montserrat Pérez. 
 
I un altre és la delegació de la firma d’edictes a favor de diferent personal de 
l’Ajuntament. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
En tot cas això el que fa és configurar el Govern de la Ciutat. Hi ha canvis en 
l’equip i en les responsabilitats en relació al mandat anterior. En qualsevol cas, 
és evident que hi ha necessitats noves i hi ha qüestions prèvies. 
 
El que m’agradaria, si se’ns permet, es fer cinc propostes senzilles que ja 
anirem concretant en la mesura de les possibilitats en els propers Plens. 
 
La primera proposta que fem és, en la mesura que ja existia en el mandat 
passat, que la Tinenta d’Alcalde Briones, pugui recuperar aquella idea d’una 
Comissió dels Grups municipals per revisar les mocions aprovades en 
anteriors Plens i el compliment de les mocions. I el nostre suggeriment com a 
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Grup, és que repassem també algunes coses que s’han aprovat en el mandat 
passat per intentar també informar al conjunt del plenari de què s’ha aprovat i 
què no s’ha aprovat, i segurament facilitar els debats futurs que hi hagin en 
aquest Plenari. 
 
La segona proposta, també en aquest sentit, en relació a l’Acord Social. 
Nosaltres proposem que es pugui portar a una reedició de l’Acord Social i que 
s’incorpori una proposta que ja hem fet en alguns moments que és una Taula 
que parli de pobresa energètica dins de l’Acord Social. Demanaríem al Govern 
que activi el treball per revisar l’Acord Social i reactivar alguns treballs que per 
a nosaltres quedàvem pendents, entre ells, els temes de pobresa energètica 
que ja vam parlar al mandat passat que eren importants reactivar i que en 
aquesta ciutat pateix moltíssima gent. Per tant, és un suggeriment. 
 
En relació als temes de participació i transparència volíem fer dues propostes. 
Una, en la mesura en que hi ha un nou responsable d’elaborar el Pla 
d’Actuació Municipal, suggerim i proposem que aquest Pla d’Actuació 
Municipal es pugui fer el màxim participatiu possible, comptant amb els 
Consells de Participació, amb les entitats i, evidentment, amb el conjunt del 
Plenari. Creiem que pot ser un bon mecanisme per establir les prioritats de la 
ciutat, no en funció només dels interessos del Govern ni d’aquest Plenari sinó 
també del conjunt de la ciutadania. 
 
I en la mateixa línia proposem que establim una Comissió vinculada al que 
havia estat fa vuit anys l’Acord de Governança, en el qual participava alguna 
gent de la ciutat i que podíem buscar l’assessorament de responsables 
d’entitats o de membres dels Consells de Participació i, evidentment, de 
membres d’aquest Plenari, per revisar el Reglament Orgànic Municipal que 
proposem el més aviat possible, puguem crear una Comissió per replantejar-
lo i veure de quina manera es pot revisar perquè sigui una eina més eficaç de 
participació, alhora que una eina de govern municipal també més eficaç. 
 
I la última proposta que volíem fer té a veure amb el Consell de Sostenibilitat i 
amb els temes de sostenibilitat, on proposem que, en la mesura de les 
possibilitats, s’obri un espai de treball per intentar recuperar aquella vella 
proposta de fer del riu Llobregat, de l’accés de Cornellà al riu Llobregat per ser 
estrictes i exactes, un espai tant d’observació i de respecte del medi com un 
espai de convivència ciutadana i també d’espai lúdic de la gent de Cornellà. 
Creiem que en aquests moments la convivència i el respecte per un medi 
natural i el coneixement d’un medi natural, té una certa crisi en la zona del riu 
Llobregat, en l’accés, especialment en algunes hores del dia d’alguns dies de la 
setmana. I creiem que és oportú que en el marc del Consell de Medi Ambient 
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o en l’espai que considereu oportú, plantegem un pla d’acció important en 
aquella zona del riu. 
 
 
Senyor Jose David García Muñoz, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Tres breus consideracions. 
 
Sobre el punt tres de delegacions als Regidors, el que trobem a faltar és una 
Regidoria que inclogui les Polítiques adreçades al col·lectiu LGBTI, de 
lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals. 
 
Com sabeu, des de l’octubre de 2014 tenim una Llei, bé, la Llei contra 
l’Homofòbia i la Transfòbia. Creiem que s’ha de desenvolupar i que 
l’Ajuntament s’ha d’implicar, i per això trobem a faltar aquesta Regidoria com 
hi ha en altres municipis com Barcelona o Ripollet. 
 
Sobre el 18.4, dels Regidors de Districte, sabem que formalment això es fa per 
Decret d’Alcaldia, però nosaltres volem la màxima participació ciutadana, i 
creiem que hauríem ser els veïns de cada barri els que a través d’assemblea 
decideixin el seu Regidor de Districte i després es fes la formalitat de 
nomenar-los. 
 
I sobre Ràdio Cornellà, volem fer una crida a facilitar la màxima autonomia 
d’aquest ens i que no cal que en cada foto o en cada actuació institucional, hi 
hagi una presència del representat públic. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Primer, del que hem donat compte és de la configuració de la nostra actuació 
política per aquests propers quatre anys i les prioritats. Les prioritats estan 
molt centrades en les polítiques que nosaltres varem presentar i vam 
expressar a través de la pressa de possessió i de la constitució del Ple. 
 
Crec que és evident que hi ha moltes coses que es podrien fer si tinguéssim 
més gent. Comparteixo el que diu el Portaveu del Grup municipal de Cornellà 
en Comú i, per tant, això està dintre de les polítiques d’igualtat. És més, al 
setembre comencem a treballar ja en els instituts, però estem molt 
preocupats en aquest moment pel que s’està produint a la ciutat en relació a 
les dones joves i a les actuacions que s’estan fent sobre temes que sí que 
estan –diríem- legalment incorporats en la nostra legislació, però des del punt 
de vista de valors i conductes, hi ha un retrocés. I estem preocupats. 
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Per tant, crec que podem trobar en aquella Comissió Informativa que abans 
comentàvem, aquesta possibilitat d’establir diàlegs, projectes i propostes per 
poder tirar endavant. 
 
Hi ha tres coses que per nosaltres són importants. Acord social, tornarem a 
convocar a les entitats la setmana vinent. Un acord que es va fer al mes de 
gener, el tema de pobresa, és l’únic municipi de Catalunya que hi va destinar 
unes jornades i la implicació de moltes persones a parlar de pobresa. I 
l’aliança cívica contra la pobresa es posarà en marxa. 
 
Mecanismes en temes d’educació, mecanismes en temes de política social, 
mecanismes en temes de corresponsabilitat, no de participació passiva sinó 
de corresponsabilitat, que crec que és el que ens convé a tots. I algunes 
qüestions que aquí s’han comentat, és evident que les treballarem de forma 
conjunta. 
 
I és evident que el ROM es tindrà que revisar. Primer, perquè legalment tenim 
que revisar algunes coses o tenim que actualitzar algunes coses, però també, 
per una altra banda, perquè hi ha Grups municipals que ja ens han manifestat 
la seva voluntat. Crec que al mes de setembre tindríem que obrir una taula 
que ja parlarem a la Junta de Portaveus per començar a parlar de la revisió del 
ROM. 
 
Pel que fa a la resta de propostes que feia el Portaveu d’Iniciativa, 
evidentment les estudiarem. I poc a poc anirem aplicant aquelles coses que 
hem fet en el passat i algunes que tindrem que conèixer també en el present 
per saber com funciona i com actua aquesta Institució dins del municipi, no 
tan sols en les seves macropolítiques sinó sobretot en les seves 
micropolítiques, que moltes vegades són molt desconegudes. 
 
 

VOTACIÓ 
 
Els reunits manifesten unànimement quedar-ne assabentats. 

 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les vint hores i trenta minuts, de la qual s’estén la 
present acta, que és signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi, la 
Secretària General, que ho certifico. 
 


