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ACTA PLE NÚM. 8/19 

 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 2 DE JULIOL 2019 
 

 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 2 DE JULIOL DE 2019 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les disset hores del dia 2 de 
juliol de dos mil dinou, 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/Tinentes d’Alcalde Sra. Emilia Briones Matamales 
 Sr. Sergio Fernández Mesa 
 Sra. Rocío García Pérez 
 Sr. Claudio Carmona Vargas 
 
Regidors/Regidores Sra. Raquel Albiol i Gilabert 
 Sr. Carles Alemany Lluis 
 Sr. Ismael Ciurana Sánchez 
 Sr. Manel Clavijo Losada 
 Sra. Estrella Corominas Molleja 
 Sr. Carlos Domínguez Rodríguez 
 Sra. Maria de las Mercedes Fernández García 
 Sra. Elisabet García Petit 
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 Sr. Ot García Ruiz 
 Sr. Sergio Gómez Márquez 
 Sra. Lidia Gómez Pla 
 Sra. Maria Carmen López Álvarez 
 Sra. Nelia Martínez Gallardo 
 Sr. Daniel Martínez Rodríguez 
 Sra. Aurora Mendo Sánchez 
 Sr. Pedro Millan Rodríguez 
 Sra. Joana Piñero Romera 
 Sr. Enrique Vanacloy Valiente 
 Sra. Teresa Vidal Llargues 
 
 
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.- 

Aprovar la periodicitat de les 
sessions del Ple i de la Junta de 
Govern. 

MOCIO 
... 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, 
d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat dia 15 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 dimecres, no festiu, de cada 
mes, a les disset 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 
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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 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:11:30 al 00:16:28 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=690.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
PUNT SEGON.- DETERMINACIÓ DEL NOMBRE, CARACTERÍSTIQUES I 
RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL.-  

Determinació del nombre, 
característiques i retribucions del 
personal eventual. 

MOCIO  
... 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, 
d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el dia 15 de juny 
passat, i en conformitat amb el que disposen els articles 104.1 i 104 bis de la Llei 
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 del Text Refós de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre 
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. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=690.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=690.0
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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 

 
 Assessor d’obres de projectes municipals 
 
 Ordinària 
 

63.176,76 € 

1 

 
 Cap de Premsa 
 
 Ordinària 
 

44.759,18 € 

1 

 
 Director/a del Institut Municipal de 

Radiodifusió 
 
 Ordinària 
 

41.474,27 € 

2 

 
 Assessors de projectes d’innovació social i 

urbana 
 
 Ordinària 
 

36.720,29 € 

2 

 
 Assessors dels Grups Polítics municipals 
 
 Ordinària 
 

36.720,29 € 

 
 
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 
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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. 
 
Tercer.- La descripció dels llocs de treball destinats al personal eventual, serà la 
següent: 
 
 

DENOMINACIÓ 
 

DESCRIPCIÓ 
 

 
Assessor 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 
 

 
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  
 

 
Assessors de projectes 
d’innovació social i 
urbana  

 
Es responsable de l’assessorament de les 
iniciatives, actuacions i programes relacionats 
amb la innovació social i urbana, realitzar 
propostes relacionades amb el seu camp 
d’actuació, així com d’altres funcions similars que 
li siguin atribuïdes. 
 

 
Assessors dels Grups 
polítics municipals  

 
Es responsable d’efectuar tasques de coordinació i 
distribució de funcions materials als seus 
membres, així com d’altres funcions similars que li 
siguin atribuïdes pel propi Grup. 
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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  l’ 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. 
 
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 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:16:29 al 00:27:41 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=989.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=989.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=989.0
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Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 
 
 
PUNT TERCER.- ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ, RETRIBUCIONS, 
DIETES I INDEMNITZACIONS DEL MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.- 

Establiment del règim de 
dedicació, retribucions, dietes i 
indemnitzacions dels membres de 
la corporació. 

MOCIO (Text final una vegada esmenat a instàncies de l’Alcaldia durant el 
transcurs de la presentació) 
... 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, 
d’1 d’abril, constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el dia passat dia 15 
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 i Tinentes d’Alcalde i han de conformar la Junta de Govern Local 
en aquest mandat, mitjançant els Decrets núm. 2493/2019, 2494/2019 i 2497/2019, 
tots ells de 20 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. 
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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. 
 
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 la determinació pel Ple del règim de dedicació i retribucions s'ha 
de realitzar dins el marc dels límits quantitatius actualment previstos per la disposició 
addicional 35ª de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per 
l'any 2018, en el qual s'estableix el límit màxim total que poden percebre els membres 
de les corporacions locals per tots els conceptes retributius i assistències, exclosos els 
triennis a què, si s'escau, tinguin dret aquells que tinguin a la vegada la condició de 
funcionaris de carrera i que es trobin en situació de serveis especials. 
 
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, vistes les propostes realitzades pels diferents grups 
municipals respecte del règim de dedicació del seu Portaveu, proposa al Ple de 
l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Establir que 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: 
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ALCALDE/ALCALDESSA 
 

 Senyor Antonio Balmón Arévalo 
 
 
TINENTS I TINENTES D’ALCALDE 
 

 Senyor Antonio Martínez Flor 

 Senyora Emilia Briones Matamales 

 Senyor Sergio Fernández Mesa 

 Senyora Rocío García Pérez 

 Senyor Claudio Carmona Vargas 
 
 
REGIDORS DELEGATS EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA 
 

 Ot García Ruiz 

 Joana Piñero Romera 

 Sergio Gómez Márquez 
 
 
PORTAVEUS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA 
 

 Senyor Daniel Martínez Rodríguez 
 
 
Els efectes d’aquest règim es retrotrauran, en el cas de l’Alcaldia, al dia 15 de juny de 
2019, data de constitució de l’Ajuntament i d’elecció del seu Alcalde, i en el cas de la 
resta de regidors i regidores, al dia 20 de juny de 2019, 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 i Tinentes d’Alcalde i que han de conformar 
la Junta de Govern Local en aquest mandat 
 
Segon.- Establir que, amb efectes del dia 20 de juny de 2019, 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 DELEGATS 
 

 Senyora Lidia Gómez Pla, Regidora de l’Àrea de Joventut i Acció Ciutadana. 
 

 Senyor Enrique Vanacloy Valiente, Regidor delegat d’Esports, adscrit a l’Àrea de 
Cultura i Comunicació. 
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 Senyor Manuel Clavijo Losada, Regidor delegat de Participació ciutadana, adscrit a 
l’Àrea de Presidència. 

 

 Senyora Nélia Martínez Gallardo, Regidora delegada de Comerç i Turisme, adscrita 
a l’Àrea d’Economia i Administració. 

 
 
REGIDORS I REGIDORES DE DISTRICTE 
 

 Senyora Aurora Mendo Sánchez 

 Senyora Mª de las Mercedes Fernández García 

 Senyor Carlos Domínguez Rodríguez 
 
 
PORTAVEUS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 

 Senyora Elisabeth García Petit 

 Senyora Raquel Albiol i Gilabert 
 
 
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. 
 
 

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 64.892,02 € 
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3. TINENTS I TINENTES D’ALCALDE EN RÈGIM DE  DEDICACIÓ EXCLUSIVA 

 
Nom i Càrrec Retribucions  

 

 Senyora Emilia Briones Matamales 58.180,78 € 

 Senyor Sergio Fernández Mesa 58.180,78 € 

 Senyora Rocío García Pérez 58.180,78 € 

 Claudio Carmona Vargas 58.180,78 € 
 
 

 

4. PORTAVEUS DELS DIFERENTS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS AMB DEDICACIÓ 
EXCLUSIVA 

 
Nom Retribucions  

 

 Daniel Martínez Rodríguez 49.900,06 € 
 
 

 

5. REGIDORS DELEGATS EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA 

 
Nom Retribucions  

 

 Ot García Ruiz 53.031,84 € 

 Joana Piñero Romera 53.031,84 € 

 Sergio Gómez Márquez 53.031,84 € 
 
 

 

6. REGIDORS DELEGATS EN RÈGIM DE DEDICACIÓ PARCIAL 

 
Nom i Càrrec Retribucions 

 

 Senyora Lidia Gómez Pla 16.523,92 €  

 Senyor Enrique Vanacloy Valiente 16.523,92 € 

 Senyor Manuel Clavijo Losada 16.523,92 €  

 Senyora Nélia  Martínez Gallardo 16.523,92 €  
 
 

 

7. PORTAVEUS DE GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS EN RÈGIM DE DEDICACIÓ PARCIAL 

 
Nom i Càrrec Retribucions 

 

 Senyora Elisabeth García Petit 18.360,02 € 

 Senyora Raquel Albiol i Gilabert 18.360,02 € 
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8. REGIDORS I REGIDORES DE DISTRICTE EN RÈGIM DE DEDICACIÓ PARCIAL 

 
Nom i Càrrec Retribucions 

 

 Senyora Aurora Mendo Sánchez 10.097,02 € 

 Senyora Mª de las Mercedes Fernández García 10.097,02 € 

 Senyor Carlos Domínguez Rodríguez 10.097,02 € 
 
 
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. 
 
La efectivitat d’aquestes retribucions resta condicionada a la prèvia tramitació i 
resolució del corresponent expedient de modificació de crèdits que doni cobertura 
suficient als compromisos de despesa que generen. 
 
Quart.- Amb efectes del dia 15 de juny de 2020, 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 15 de juny de 2019, 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. 
 
 
questa 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 
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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 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:27:42 al 00:32:46 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=1662.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=1662.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=1662.0
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Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Vots en contra: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
PUNT QUART.- DELEGACIONS D’ATRIBUCIONS PLENÀRIES A FAVOR DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL.- 

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

MOCIO 
... 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, 
d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat dia 15 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 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 
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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 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, 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 el valor estimat 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 el pressupost base de licitació 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. 

 
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. 
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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. 
 
13. Aprovar les cessions d’ús a precari de béns demanials. 
 
 

 

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. 

 
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. 
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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.  

 
11. L’ampliació, prèvia declaració d’excepcionalitat, dels percentatges i del nombre 

d’anualitats previstos a l’article 174.3 del TRLRHL, en els supòsits que la Junta 
de Govern Local o qualsevol altre òrgan tingui delegada la competència 
d’aprovació de la despesa pluriennal corresponent i, també, en el cas de les 
competències pròpies de l’Alcalde. 
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12. 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. 
 
2. Aprovar els projectes d’obres i serveis de la competència del Ple que no estiguin 

previstos en el Pressupost municipal. 
 
 
 

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. 
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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. 

 
 
 

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 ...................... 

 
... 
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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 i Regidores 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. 
 
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 i Regidores 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. 

... 
 



 22 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:32:47 al 00:35:59 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=1967.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Vots en contra: 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=1967.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=1967.0
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PUNT CINQUÈ.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA NOVA CONFIGURACIÓ DELS 
GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.- 

Donar compte al Ple de la nova 
configuració dels Grups Polítics 
municipals. 

MOCIO 
... 
 
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 209/2019, d’1 d’abril 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 
 

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 

 Emilia Briones Matamales  

 Antonio Martínez Flor 
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 Rocío García Pérez 

 Sergio Fernández Mesa 

 Aurora Mendo Sánchez 

 Ot García Ruiz 

 Lidia Gómez Pla 

 Joana Piñero Romera 

 Enrique Vanacloy Valiente 

 Maria de las Mercedes Fernández García 

 Manel Clavijo Losada 

 Nelia Martínez Gallardo 

 Carlos Domínguez Rodríguez 
 
Portaveu:  Emilia Briones Matamales 
 
 
 

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

 
Membres:  

 Raquel Albiol Gilabert 

 Teresa Vidal Llargues 

 Carles Alemany Lluis 

 Estrella Corominas Molleja 
 
Portaveu:  Raquel Albiol Gilabert 
 
 
 

GRUP MUNICIPAL: Ciutadans, Partido de la Ciudadania (Cs) 

 
Membres: 

 Daniel Martínez Rodríguez 

 Ismael Ciurana Sánchez 

 Pedró Millan Rodríguez 
 
Portaveu: Daniel Martínez Rodríguez 
Suplent: Ismael Ciurana Sánchez 
 
 
 

GRUP MUNICIPAL:  PODEMOS (PODEMOS) 

 
Membres: 

 María Carmen López Álvarez 

 Elisabeth García Petit 
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Portaveu: Elisabeth García Petit 
 
 
 

GRUP MUNICIPAL:  En Comú – Movem Cornellà- En Comú Guanyem (EC-MC-ECG) 

 
Membres: 

 Claudio Carmona Vargas 

 Sergio Gómez Márquez 
 
Portaveu: Claudio Carmona Vargas 
 
 
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 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:36:00 al 00:36:10 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=2160.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2160.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2160.0
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PUNT SISÈ.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES DE 
CARÀCTER PERMANENT.- 

Creació i composició de les 
Comissions Informatives de 
caràcter permanent. 

MOCIO 
... 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, 
d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat dia 15 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. 
 
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: 
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1. Comissió Informativa de Presidència i Economia. 
 

 Inclou les matèries relacionades amb les Àrees de Presidència, Economia i 
Administració. 

 
2. Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient. 
 

 Inclou les matèries relacionades amb les Àrees de Política Territorial, Espai 
Públic i Polítiques Mediambientals. 

 
3. Comissió Informativa de Polítiques Socials i Comunitàries. 
 

 Inclou les matèries relacionades amb les Àrees d’Igualtat i Educació, Polítiques 
Comunitàries, Cultura i Comunicació, Polítiques Socials i Joventut i Acció 
Ciutadana. 

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

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

 

 1 representant del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (ERC/AM) 

 

 1 representant del Grup Municipal de Ciutadans, Partido de la Ciudadania (Cs) 
 

 1 representant del Grup Municipal PODEMOS (PODEMOS) 
 

 1 representant del Grup Municipal En Comú – Movem Cornellà – En comú 
guanyem (EC-MC-ECG) 

 
 
- SECRETARI: La Secretaria General de l'Ajuntament o funcionari/a en qui delegui. 
 
 
Tercer.- La Comissió Informativa de Presidència i Economia 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. 
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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 la 
Secció 3ª del Capítol II del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic 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 
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 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:36:11 al 00:36:55 
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https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=2171.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
PUNT SETÈ.- ACTUALITZACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ 
MUNICIPAL DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I HISTÒRIC ARTÍSTIC.- 

Actualització de la composició de 
la Comissió Municipal de 
Patrimoni Arquitectònic i Històric 
Artístic. 

MOCIO 
... 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, 
d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat dia 15 de 
juny, resulta necessari procedir a l'actualització de la composició de la Comissió 
Informativa de caràcter especial denominada Comissió Municipal de Patrimoni 
Arquitectònic i Històric Artístic, creada amb motiu de l'aprovació del Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Històric Artístic de Cornellà de Llobregat i 
regulada pels seus articles 21 i següents. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l'article 60.3 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, en concordança amb els articles 23.3 i 80 del ROM, correspon al Ple de 
la Corporació la determinació del nombre i la denominació de les Comissions d'estudi, 
informe o consulta que, amb caràcter permanent o temporal, s'hagin de constituir. 
 
Atès que segons aquest precepte legal aquestes Comissions d'estudi estaran 
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. 
 
Atès que 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. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2171.0
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Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa l'article  60.3 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, en concordança amb l’article 80 del 
Reglament Orgànic Municipal i amb els articles 123 i següents del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial 
Decret 2568/86, de 28 de novembre, 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.- Actualitzar la composició de la Comissió Informativa de caràcter especial 
denominada Comissió Municipal de Patrimoni Arquitectònic i Històric Artístic, la qual 
estarà integrada pels membres següents: 
 
PRESIDENT: L’Alcalde o Regidor/Regidora 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 Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (ERC/AM) 

 

 1 representant del Grup Municipal de Ciutadans, Partido por la Ciudadania (C’s) 
 

 1 representant del Grup Municipal  PODEMOS (PODEMOS) 
 

 1 representant del Grup Municipal En Comú – Movem Cornellà- En Comú 
Guanyem (EC-MC-ECG) 

 
 
SECRETARI: La Secretaria General de l'Ajuntament o funcionari o funcionaria en qui 
delegui. 
 
 
Segon.- La Comissió Municipal de Patrimoni Arquitectònic i Històric Artístic tindrà 
com a funcions les establertes pels articles 28 i següents de les Normes Urbanístiques 
del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Històric Artístic de Cornellà 
de Llobregat. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord als diferents Grups Polítics Municipals, fen-los 
constar que queda facultat el senyor Alcalde per, mitjançant Decret i a la vista de les 
propostes efectuades per cada Grup,  procedir al seu nomenament, en els termes 
previstos al ROM. 
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Quart.- 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 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:36:56 al 00:37:25 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=2216.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
PUNT VUITÈ.- ACTUALITZACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA PONÈNCIA TÈCNICA 
AMBIENTAL DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.- 

Actualització de la composició de 
la Ponència tècnica ambiental de 
l’ajuntament. 

MOCIO 
... 
 
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. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2216.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2216.0


 32 

 
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 26 de maig les Eleccions Locals convocades 
mitjançant Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril, i constituït el nou Ajuntament derivat 
del seu resultat el passat dia 15 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:  
 

Primer Tinent d’Alcalde i Regidor delegat de l’Àrea de Política Territorial i Espai 
Públic 
Senyor Antonio Martínez Flor  

 
- Vocals: 
 
- Regidor de l’Àrea de Polítiques Mediambientals i Comunitàries 

Senyor Claudio Carmona Vargas 
 

- Cap de l’Àrea de Gestió de Política Territorial 
Senyor Carlos González Cayuela 

 
- Enginyer Superior d’Activitats 

Senyor Marc Brugal Monsarro 
 
- Inspectora Cap de la Guàrdia Urbana. 

Senyor Segundo Poblador Trinidad 
 
- Cap de l’Àrea de Gestió d’Activitats i Ordenances i Administració d’Espai Públic  

Senyora Carmen Costafreda Roda 
 
- Secretari: La Secretaria General de l'Ajuntament o funcionari o funcionaria en qui 

delegui. 
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Assistiran a les seves sessions, amb veu i sense vot, el Tècnic de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, senyor David Calabuig Aracil, i la Cap Jurídica i Administratiu d’Acció 
Territorial i Habitatge, senyora Dolors Leyva Grasa 
 
 
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 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 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:37:26 al 00:38:11 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=2246.0 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2246.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2246.0
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Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
 
 
 
PUNT NOVÈ.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN L’ÀREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA.- 

Nomenament de representants 
en l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 

MOCIO 
... 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, 
de’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat dia 15 de 
juny, i en compliment del que disposa l'article 21 del ROM, en concordança amb 
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, al Regidor i a la Regidora del PARTIT 
DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS [PSC– CP]: 
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- Senyor Antonio Martínez Flor. 
- Senyora Emilia Briones Matamales. 
 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Regidor i a la Regidora afectats i a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre’l, 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 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:38:12 al 00:40:02 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=2292.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2292.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2292.0
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Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
PUNT DESÈ.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN 
L’ASSEMBLEA DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE LA 
FONTSANTA.- 

Nomenament de representants 
municipals en l’Assemblea de la 
Mancomunitat Intermunicipal de 
la Fontsanta. 

MOCIO 
... 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, 
d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat dia 15 de 
juny, resulta necessari procedir al nomenament dels representants municipals en els 
òrgans col·legiats de les Entitats supramunicipals de les quals el municipi de Cornellà 
de Llobregat forma part, en compliment del que es disposa per l'article 21 del ROM, 
en concordança amb 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. 
 
Atès que en conformitat amb els articles 1 i 6 dels seus Estatuts Reguladors, aquest 
Municipi forma part de la Mancomunitat Intermunicipal de la Fontsanta i li correspon 
designar dos representants municipals en la seva Assemblea, que es el seu òrgan 
suprem de govern i administració. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar com a representants d'aquest municipi en l’Assemblea de la 
Mancomunitat Intermunicipal de la Fontsanta, al Regidor i a la Regidora següents: 
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 Senyor Antonio Martínez Flor 

 Senyora Joana Piñero Romera 
 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Regidor i a la Regidora afectats i a la 
Mancomunitat Intermunicipal de la Fontsanta, pel seu coneixement i efectes, i 
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 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:40:03 al 00:40:46 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=2403.0 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2403.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2403.0
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Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
PUNT ONZÈ.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN EL 
COMITÈ LOCAL DE LA CREU ROJA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.- 

Nomenament de representants 
municipals en el Comitè Local de 
la Creu Roja. 

MOCIO 
... 
 
Un cop celebrades el passat dia 26 de maig les Eleccions Locals convocades 
mitjançant Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat 
del seu resultat el passat dia 15 de juny, resulta necessari procedir a l'actualització 
dels representants de la Corporació en el Comitè Local de la Creu Roja de Cornellà de 
Llobregat, Organisme en el que, en conformitat amb el que disposa l'article 21.9 del 
Reglament General Orgànic d’aquesta Institució, aquest Ajuntament pot nomenar un 
representant. 
 
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.- Designar com a representants, titular i suplent, d'aquest Ajuntament en el 
Comitè Local de la Creu Roja de Cornellà de Llobregat, a les Regidores següents: 
 
- Titular:  Senyora Mercedes Fernández García 
- Suplent: Senyora Joana Piñero Romera 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a les Regidores nomenades així com a l'Assemblea 
Local de la Creu Roja de Cornellà de Llobregat, pel seu coneixement i efectes, i 
difondre aquests nomenaments, 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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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:40:47 al 00:41:06 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=2447.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2447.0
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PUNT DOTZÈ.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS A LA 
COMISSIÓ EXECUTIVA DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DEL BAIX 
LLOBREGAT.- 

Nomenament de representants 
municipals a la Comissió 
executiva del Consell Econòmic i 
Social del Baix Llobregat. 

MOCIO (Text final una vegada esmenat a instàncies de l’Alcaldia durant el 
transcurs de la presentació) 
... 
 
Un cop celebrades el passat dia 26 de maig les Eleccions Locals convocades 
mitjançant Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat 
del seu resultat el passat dia 15 de juny, resulta necessari procedir a l'actualització 
dels representants de la Corporació en els òrgans de Govern – Ple i Comissió Executiva 
– del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat. 
 
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 25 del Reglament Orgànic Comarcal i els 
articles 6 i 11 del Reglament Orgànic i de funcionament del Consell Econòmic i social 
del Baix Llobregat, correspon a aquest Ajuntament la representació d’un membre en 
el Ple i un altre en la Comissió Executiva d’aquest Consell, havent de recaure aquests 
nomenaments, respectivament i per imperatiu del que disposa aquest Reglament, en 
l’Alcaldia o en el Regidor o Regidora delegat de Promoció Econòmica o, en el seu cas, 
en els Regidors o Regidores en els quals deleguin. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar representant d'aquest Ajuntament al Ple i a la Comissió Executiva 
del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, a les persones següents: 
 

 Titular:  Sr. Claudio Carmona Vargas 
Regidor delegat de Polítiques Comunitàries, Adscrit a l’Àrea de Polítiques 
Mediambientals i Comunitàries 

 

 Suplent:  Sr. Sergio Fernández Mesa 
Tinent d’Alcalde i Regidor Delegat d’Economia i Administració 

 
Segon.- Comunicar aquest acord a les persones nomenades, així com al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, 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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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:41:07 al 00:41:53 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=2467.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2467.0
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PUNT TRETZÈ.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN EL PLE 
DEL CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.- 

Nomenament de representants 
municipals en el Ple del Consorci 
de Normalització Lingüística. 

MOCIO (Text final una vegada esmenat a instàncies de l’Alcaldia durant el 
transcurs de la presentació) 
... 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, 
d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat dia 15 de 
juny, resulta necessari procedir al nomenament dels representants municipals en els 
òrgans col·legiats de les Entitats supramunicipals de les quals el municipi de Cornellà 
de Llobregat forma part, en compliment del que es disposa per l'article 21 del ROM, 
en concordança amb 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. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 1 i 7 dels seus Estatuts 
reguladors, aquest Municipi forma part del Consorci per a la Normalització Lingüística 
i que, com a membre integrant d’aquesta Entitat, correspon li correspon designar un 
representant municipal en el seu Ple, que es el seu òrgan suprem de govern i 
administració. 
 
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.- Designar com a representant d'aquest municipi en el Ple del Consorci per a la 
Normalització Lingüística, a la Regidor de Cultura i Comunicació, senyor Ot García 
Ruíz. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Regidor afectat i al Consorci de Normalització 
Lingüística, 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. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:41:54 al 00:42:26 
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https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=2514.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
PUNT CATORZÈ.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN EL 
CONSELL PLENARI DEL CONSORCI DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT.- 

Nomenament de representants 
municipals en el Consell Plenari 
del Consorci del Parc Agrari del 
Baix Llobregat. 

 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2514.0
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MOCIO 
... 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, 
d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat dia 15 de 
juny, resulta necessari procedir al nomenament dels representants municipals en els 
òrgans col·legiats de les Entitats supramunicipals de les quals el municipi de Cornellà 
de Llobregat forma part, en compliment del que es disposa per l'article 21 del ROM, 
en concordança amb 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. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 1.2 i 9.2 dels seus Estatuts 
reguladors, aquest Municipi forma part del Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat, a l’haver sol·licitat la seva incorporació, acceptant els seus Estatuts 
reguladors, mitjançant acord plenari adoptat en sessió que va tenir lloc el dia 23 de 
juliol de 1998, i tenint en compte que com a membre integrant d’aquesta Entitat li 
correspon designar un representant municipal en el seu Consell Plenari, que es el seu 
òrgan suprem de govern, administració i participació. 
 
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.- Designar com a representant d'aquest municipi en el Consell Plenari del 
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, al Regidor delegat de l’Àrea de Política 
Territorial i Espai Públic, senyor Antonio Martínez Flor. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Regidor afectat i al Consorci del Parc Agrari del 
Baix Llobregat, 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. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:42:27 al 00:42:39 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=2547.0 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2547.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2547.0
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VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
PUNT QUINZÈ.- NOMENAMENT DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN 
L’ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI LOCALRET.- 

Nomenament de representant 
municipal en l’Assemblea General 
del Consorci Localret. 

MOCIO 
... 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, 
d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat dia 15 de 
juny, resulta necessari procedir al nomenament dels representants municipals en els 
òrgans col·legiats de les Entitats supramunicipals de les quals el municipi de Cornellà 
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de Llobregat forma part, en compliment del que es disposa per l'article 21 del ROM, 
en concordança amb 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. 
 
Atès que en conformitat amb el els articles 2 i 9.2 dels seus Estatuts reguladors, 
aquest Municipi forma part del Consorci LOCALRET, la constitució del qual va ser 
aprovada de forma definitiva per aquest Ajuntament en sessió plenària que va tenir 
lloc el dia 24 de juliol de 1997, i que com a membre integrant d’aquesta Entitat li 
correspon designar un representant municipal en la seva Assemblea General, que es 
el seu òrgan suprem de govern. 
 
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.- Designar com a representant d'aquest municipi en l’Assemblea General del 
Consorci LOCALRET, a la Regidor delegat de l’Àrea d’Economia i Administració senyor 
Sergio Fernández Mesa. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Regidor afectat i al Consorci LOCALRET, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre aquest nomenament, 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 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:42:40 al 00:42:52 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=2560.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2560.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2560.0
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Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
PUNT SETZÈ.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS DE 
L’ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT.- 

Nomenament de representants 
municipals de l’Assemblea 
General del Consorci de Turisme 
del Baix Llobregat. 

MOCIO 
... 
 
En data 15 de juny de 2000 i a l'empara del que disposa l'article 87 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i altra legislació concordant, es 
va constituir el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, com a entitat pública de 
caràcter associatiu i voluntari, dotada de personalitat jurídica pròpia i independent, a 
fi de contribuir al creixement econòmic i al desenvolupament turístic de la comarca, 
d’una forma sostenible amb els recursos naturals i els valors soci-culturals. 
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Atès que si bé aquest Consorci va ser constituït inicialment pel Consell Comarcal del 
Baix Llobregat i l’Ajuntament de Castelldefels, posteriorment, d’acord amb el que es 
preveu a l’article 1 dels seus Estatuts reguladors i mitjançant acord plenari adoptat en 
data 20 de desembre de 2007, aquest Ajuntament va sol·licitar la seva incorporació, 
formalitzant el corresponent conveni d’adhesió, i va designar els seus representants 
en el seu Consell General, que es el seu òrgan suprem de govern i administració. 
 
Atès que com a conseqüència de la celebració de les Eleccions Locals convocades pel 
Reial Decret 209/2019, de 1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu 
resultat el passat dia 15 de juny, resulta necessari que el nou Ajuntament procedeixi 
al nomenament dels seus representants en el Consell General del Consorci.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar a la Regidora delegada de Comerç i Turisme, adscrita a l’Àrea 
d’Economia i Administració, senyora Nélia Martínez Gallardo, com a representant de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en el Consell Plenari d’aquest Consorci. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a la regidora designada, així com al Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre aquest nomenament, 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 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:42:53 al 00:43:06 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=2573.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2573.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2573.0
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Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
PUNT DISSETÈ.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN EL 
PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA PER L’ATENCIÓ A PERSONES 
DEPENDENTS.- 

Nomenament de representants 
municipals en el Patronat de la 
Fundació privada per l’atenció a 
persones dependents. 

MOCIO 
... 
 
Mitjançant acord plenari de 28 d’abril de 2005, aquest Ajuntament va aprovar 
promoure i donar suport institucional a la Fundació Privada per a l’atenció a persones 
dependents, a fi de procedir a la divulgació i estudi de problemàtiques específiques 
relacionades amb els col·lectius de persones que, com la gent gran i d’altres, per 
raons lligades a la manca o pèrdua d’autonomia física, psíquica o intel·lectual, tenen 
necessitats d’assistència  i/o ajuda per a poder realitzar per si mateixes les activitats 
de la vida diària i precisen d’assistència social i sanitària específica, així com també el 



 50 

foment, promoció i desenvolupament de béns i serveis especialitzats destinats a 
aquests col·lectius, aprovant inicialment els seus Estatuts reguladors, que varen 
entrar en vigor als quinze dies de la publicació íntegra del seu text al Butlletí Oficial de 
la Província número 98 de 7 de juliol de 2005, i formalitzant la constitució d’aquesta 
Fundació en escriptura pública amb data 4 de novembre de 2005. 
 
Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
209/2019, d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat 
dia 15 de juny, resulta necessari un nou pronunciament d'aquest Ajuntament sobre la 
representació de la nova Corporació en el Patronat d’aquesta Fundació Privada. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en l’exercici de les seves funcions 
com a Patró de la Fundació Privada per a l’atenció a persones dependents, actuarà 
representat pel seu President, senyor Antonio Balmón Arévalo, podent ser substituït 
en cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impossibilitat per la Regidora 
delegada de l’Àrea de Polítiques Socials, senyora Joana Piñero Romera. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a les persones designades, així com a la Fundació 
Privada per a l’atenció a persones dependents, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre aquests nomenaments, 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 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:43:07 al 00:43:28 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=2587.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2587.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2587.0
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Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
PUNT DIVUITÈ.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN EL 
PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA “UTOPIA D’ESTUDIS SOCIALS BAIX 
LLOBREGAT.- 

Nomenament de representants 
municipals en el Patronat de la 
Fundació privada “Utopia 
d’Estudis Socials Baix Llobregat”. 

MOCIO 
... 
 
Mitjançant acord adoptat en sessió plenària que va tenir lloc el dia 28 de febrer de 
1990, aquest Ajuntament va acceptar la proposta conjunta realitzada per les Entitats 
Sindicals Comissions Obreres i la Unió General de Treballadors, de constituir una 
fundació privada denominada Utopia d’estudis socials, Baix Llobregat, amb la 
finalitat de desenvolupar tot tipus d’activitats i estudis en el camp dels moviments 
socials, la seva història i el seu desenvolupament econòmic, aprovant simultàniament 
la seva integració com a membre del seu Patronat. 
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Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
209/2019, d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat 
dia 15 de juny, resulta necessari un nou pronunciament d'aquest Ajuntament sobre la 
representació de la nova Corporació en el Patronat d’aquesta Fundació Privada. 
 
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.- Que l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en l'exercici de les seves funcions 
com a patró de la Fundació Privada Utopia d’estudis socials, Baix Llobregat, actuarà 
representat pel seu Alcalde, senyor Antonio Balmón Arévalo, representant legal 
d'aquest, en conformitat amb el que disposa l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, podent ser substituït, en cas 
d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impossibilitat, per la Regidora de l’Àrea 
de Presidència, senyora Emilia Briones Matamales. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a les persones nomenades, així com a la Fundació 
Privada Utopia d’estudis socials, Baix Llobregat, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre aquests nomenaments, 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 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:43:29 al 00:43:48 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=2609.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2609.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2609.0
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Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
PUNT DINOVÈ.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN EL 
PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL 
CONEIXEMENT.- 

Nomenament de representants 
municipals en el Patronat de la 
Fundació privada pel Foment de 
la Societat del Coneixement. 

MOCIO 
... 
 
Mitjançant acords plenaris adoptats els dies 26 de juliol i 31 d’octubre de 2002, 
aquest Ajuntament va aprovar promoure i donar suport institucional a la Fundació 
Privada pel Foment de la Societat del Coneixement, als efectes d’impulsar el projecte 
de creació d’un Centre per a fomentar la societat de la informació, aprovant 
inicialment els seus Estatuts reguladors, que varen entrar en vigor als quinze dies de 
la publicació íntegra del seu text al Butlletí Oficial de la Província número 282 de 25 
de novembre de 2002, i formalitzant la seva constitució en escriptura pública en data 
13 de desembre de 2004. 
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Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
209/2019, d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat 
dia 15 de juny, resulta necessari un nou pronunciament d'aquest Ajuntament sobre la 
representació de la nova Corporació en el Patronat d’aquesta Fundació Privada. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en l’exercici de les seves funcions 
com a Patró de la Fundació Privada pel Foment de la Societat del Coneixement, 
actuarà representat pel seu President, senyor Antonio Balmón Arévalo, podent ser 
substituït en cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impossibilitat per la 
Regidora de l’Àrea d’Igualtat i Educació, senyora Rocío García Pérez. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a les persones designades, així com a la Fundació 
Privada pel Foment de la Societat del Coneixement, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre aquests nomenaments, 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 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:43:49 al 00:44:09 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=2629.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2629.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2629.0
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
PUNT VINTÈ.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN EL 
CONSELL GENERAL I EN EL CONSELL EXECUTIU DE L’ASSOCIACIÓ “PACTE 
INDUSTRIAL DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA.- 

Nomenament de representants 
municipals en el Consell General i 
en el Consell Executiu de 
l’Associació “Pacte Industrial de 
la Regió Metropolitana de 
Barcelona”. 

MOCIO (Text final una vegada esmenat a instàncies de l’Alcaldia durant el 
transcurs de la presentació) 
... 
 
Mitjançant acord adoptat en sessió plenària que va tenir lloc el dia 24 de juliol de 
1997, aquest Ajuntament, conjuntament amb altres Ajuntaments, Organitzacions 
empresarials i Sindicats, va constituir l'Associació denominada Pacte Industrial de la 
Regió Metropolitana de Barcelona, amb l'objecte de propiciar acords o pactes 
industrials pel manteniment de l'ocupació i de les rendes de la denominada Regió 
Metropolitana de Barcelona, aprovant simultàniament els seus estatuts reguladors. 
 
Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
209/2019, d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat 
dia 15 de juny, resulta necessari procedir a efectuar un nou pronunciament d’aquest 



 56 

Ajuntament sobre la representació de la nova Corporació en el Consell General 
d’aquesta Associació i en el seu Comitè Executiu, a l’estar oberta a tots els membres 
del Consell l’assistència a les reunions d’aquest Comitè. 
 
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.- Designar com a representants d’aquest Ajuntament en el Consell General de 
l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, als Regidors 
següents: 
 

 Senyor Sergio Fernández Mesa 
Regidor Delegat de l’Àrea d’Economia i Administració 

 

 Senyor Claudio Carmona Vargas 
Regidor Delegat de Polítiques Mediambientals i Comunitàries 

 
Segon.- Designar al senyor Sergio Fernández Mesa com a representant d’aquest 
Ajuntament al Comitè Executiu d’aquesta Associació. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a les persones nomenades, així com a l’Associació 
Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, 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. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:44:10 al 00:44:34 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=2650.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2650.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2650.0
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Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
PUNT VINT-I-UNÈ.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN 
L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ “XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP 
A LA SOSTENIBILITAT”.- 

Nomenament de representants 
municipals en l’Assemblea 
General de l’Associació “Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat”. 

MOCIO 
... 
 
Mitjançant acord adoptat en sessió plenària que va tenir lloc el dia 30 d'octubre de 
1997, aquest Ajuntament va manifestar la seva voluntat de formar part de 
l'Associació Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, l’objectiu prioritari de la 
qual es la incorporació dels reptes de qualitat i eficiència que la societat actual té 
plantejats en relació a una utilització diferent dels recursos naturals de tota mena, 
que permetin assolir un alt nivell de qualitat ambiental i de vida, distribuït de forma 
equitativa i solidària, i va aprovar en unitat d’acte la seva integració com a membre 
d’aquesta Associació. 
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Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
209/2019, d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat 
dia 15 de juny, resulta necessari un nou pronunciament d'aquest Ajuntament sobre la 
representació de la nova Corporació en l'Assemblea General i en la Comissió de 
seguiment d’aquesta Associació.  
 
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.- Designar al Regidor de l’Àrea de Polítiques Mediambientals i Comunitàries, 
senyor Claudio Carmona Vargas, com a representant d'aquest Ajuntament en 
l'Assemblea General de l'Associació Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, i 
al senyor David Calabuig Aracil, en qualitat de Tècnic en la seva Comissió de 
Seguiment. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a les persones nomenades, així com a l'Associació 
Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, 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. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:44:35 al 00:44:54 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=2675.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2675.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2675.0
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Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
PUNT VINT-I-DOSÈ.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN 
L’ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE CIUTATS EDUCADORES.- 

Nomenament de representants 
municipals en l’Associació 
Internacional de Ciutats 
Educadores. 

MOCIO 
... 
 
Amb la finalitat d’establir una estructura permanent de col·laboració entre els 
Governs locals interessats en el compliment dels Principis establerts en la Carta de 
Ciutats Educadores, es va constituir al seu moment una Associació d’àmbit mundial 
denominada Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), a partir del 
Primer Congrés de Ciutats Educadores que va tenir lloc a Barcelona durant el mes de 
novembre de l’any 1990, en el que les ciutats participants varen subscriure la Carta de 
Ciutats Educadores. 
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Atès que aquest Ajuntament, en compartir els criteris i finalitats marcats per aquesta 
Carta, es va adherir a la referida Associació mitjançant acord plenari de 24 de 
novembre de 1999, al qual es va donar també conformitat als seus Estatuts 
reguladors i es van designar els representants municipals en la seva Assemblea 
General. 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, 
d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat dia 15 de 
juny, resulta necessari un nou pronunciament d'aquest Ajuntament sobre la 
representació de la nova Corporació en l'Assemblea General d’aquesta Associació.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Establir que la delegació d’aquesta Ciutat en l’Assemblea General de 
l’Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), estarà constituïda per les 
persones següents: 
 

 Senyora Rocío García Pérez, Regidora Delegada de l’Àrea d’Igualtat i Educació, 
que actuarà com a portaveu en l’Associació. 

 

 Senyora Sonia Broto Pérez, Cap de l’Àrea de Gestió d’Educació. 
 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a les persones designades, així com al Comitè 
Executiu d’aquesta Associació, pel seu coneixement i efectes.  
 
Tercer.- Difondre aquests nomenaments, 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 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:44:55 al 00:45:11 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=2695.0 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2695.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2695.0
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VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
PUNT VINT-I-TRESÈ.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN 
L’ASSOCIACIÓ FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT.- 

Nomenament de representants 
municipals en l’Associació Fons 
Català de Cooperació al 
Desenvolupament. 

MOCIO 
... 
 
Mitjançant acord plenari adoptat en sessió celebrada el dia 26 d’octubre de 2006, 
aquest Ajuntament va manifestar la seva voluntat d’adherir-se a l’Associació Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament i d’acceptar els seus Estatuts, assumint 
amb això la tasca de divulgació d’aquest Fons Català de Cooperació. 



 62 

 
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 6 dels seus Estatuts reguladors, 
l’Assemblea General de l’Associació, que es el seu òrgan suprem, està integrada per la 
totalitat dels seus socis. 
 
Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
209/2019, d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat 
dia 15 de juny, resulta necessari un nou pronunciament d'aquest Ajuntament sobre la 
representació de la nova Corporació en l'Assemblea General d’aquesta Associació. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar al Regidor Delegat de Polítiques Comunitàries, adscrit a l’àrea de 
Polítiques Mediambientals i Comunitàries, senyor Sergio Gómez Márquez, com a 
representant d’aquest Ajuntament en l’Assemblea General de l’Associació Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament. 
 
Segon.- Notificar el present acord a aquesta Associació, així com al Regidor nomenat, 
pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre aquest nomenament, 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 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:45:12 al 00:45:23 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=2712.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2712.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2712.0
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Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
PUNT VINT-I-QUATRÈ.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN 
L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ “OBSERVATORI DE LES DONES EN 
ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ”.- 

Nomenament de representants 
municipals en l’Assemblea 
General de l’Associació 
“Observatori de les Dones en els 
mitjans de comunicació”. 

MOCIO 
... 
 
Mitjançant acord adoptat en sessió plenària que va tenir lloc el dia 30 d’octubre de 
2008, aquest Ajuntament va constituir, conjuntament amb altres Ajuntaments, 
l’Associació de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, amb 
l’objectiu de promoure l’actitud crítica i la reflexió envers els mitjans de comunicació 
des de la perspectiva de les dones i per una no discriminació, nomenant, alhora, els 
representants, titular i suplent, en el òrgans d’aquesta Associació. 
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Atès que, un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
209/2019, d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat 
dia 15 de juny, resulta necessari un nou pronunciament d'aquest Ajuntament sobre la 
representació de la nova Corporació en els òrgans de govern d’aquesta Associació. 
 
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.- Nomenar a les Regidores que a continuació es relacionen com a 
representants de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en qualitat de titular i 
suplent, respectivament, en l’Associació de l’Observatori de les Dones en els Mitjans 
de Comunicació: 
 
Titular: Senyora Rocío García Pérez 
 Regidora delegada de l’Àrea d’Igualtat i Educació 
 DNI: 46559237S 
 Adreça: c/. Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18 
 08940 - CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
 
Suplent Senyora Emilia Briones Matamales 
 Regidora Delegada de l’Àrea de Presidència 
 DNI: 47610521-S 
 Adreça: c/. Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18 
 08940 – CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a les persones nomenades, així com a l'Associació de 
l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, pel seu coneixement i 
efectes. 
 
Tercer.- Difondre aquests nomenaments, 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 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:45:24 al 00:45:39 
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https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=2724.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
PUNT VINT-I-CINQUÈ.- NOMENAMENT DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN 
L’ASSOCIACIÓ INNOBAIX. AGÈNCIA D’INNOVACIÓ INDUSTRIAL I 
CONEIXEMENT DEL BAIX LLOBREGAT.- 

Nomenament de representant 
municipal en l’Associació 
Innobaix Agència d’Innovació 
Industrial i Coneixement del Baix 
Llobregat. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2724.0
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MOCIO 
... 
 
Mitjançant acord adoptat en sessió plenària que va tenir lloc el dia 23 de juliol de 
2009, aquest Ajuntament va manifestar la seva voluntat de formar part de 
l'Associació INNOBAIX. Agència d’Innovació Industrial i Coneixement del Baix 
Llobregat, l’objectiu de la qual és impulsar el desenvolupament de la innovació a la 
comarca del Baix Llobregat, creant per a això xarxes de col·laboració, programes 
d’investigació i processos d’innovació entre Administracions públiques, empreses, 
agents socials, institucions pedagògiques, universitats, gremis, ciutadans i qualsevol 
altra entitat que promogui els valors de l’emprenedoria i la innovació. 
 
Atès que en aquest acord es va aprovar, en unitat d’acte, la seva integració com a 
membre fundador d’aquesta Associació, nomenant, alhora, els representants 
municipals, titular i suplent, en els seus òrgans de govern. 
 
Atès que, en haver-se renovat aquesta Corporació com a conseqüència del procés 
electoral convocat mitjançant Real Decret 209/2019, d’1 d’abril, resulta necessari un 
nou pronunciament d'aquest Ajuntament sobre la seva representació en l'Assemblea 
General i en la Comissió de seguiment d’aquesta Associació. 
 
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.- Nomenar al senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde d’aquest Ajuntament, 
com a representant titular d’aquest Ajuntament en els òrgans de govern d’aquesta 
Associació, i a la senyora Emilia Briones Matamales, Regidora delegada de l’Àrea de 
Presidència, com a representant suplent. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a les persones nomenades, així com a l'Associació 
INNOBAIX. Agència d’Innovació Industrial i Coneixement del Baix Llobregat, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre aquests nomenaments, 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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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:45:40 al 00:46:03 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=2740.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
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PUNT VINT-I-SISÈ.- NOMENAMENT DE REPRESENTANT MUNICIPAL A 
L’ASSOCIACIÓ XARXAPROD –XARXA D’ESPAIS DE CREACIÓ I PRODUCCIÓ DE 
CATALUNYA.- 

Nomenament de representant 
municipal a l’Associació 
Xarxaprod – Xarxa d’Espais de 
Creació i Producció de Catalunya. 

MOCIO 
... 
 
Mitjançant acord adoptat en sessió plenària que va tenir lloc el dia 5 d’octubre de 
2017, aquest Ajuntament va manifestar la seva voluntat de formar part de 
l’Associació XARXAPROD -Xarxa d’espais de producció i creació de Catalunya-  
constituïda l’any 2009  per diverses entitats relacionades amb la producció artística 
contemporània, com fruit de la Xarxa creada tres anys abans a fi d’aglutinar totes les 
iniciatives d’aquesta índole, amb l’objecte de compartir els recursos i fer visible el 
teixit productiu al servei dels artistes, mitjançant una infraestructura organitzativa 
comú que permeti la gestió de recursos comuns.  
 
Atès que aquesta Associació impulsa i promou iniciatives i projectes de creació 
contemporània, públics i privats, amb voluntat de servei públic, i constitueix un 
instrument legal idoni per establir pautes d’orientació en qüestions d’interès comú 
dels seus socis, a partir de les quals es poden desplegar un conjunt d’accions de 
cooperació destinades a fomentar polítiques públiques de qualitat i impulsar el treball 
en Xarxa. 
 
Atès que, en haver-se renovat aquesta Corporació com a conseqüència del procés 
electoral convocat mitjançant Real Decret 209/2019, d’1 d’abril, resulta necessari un 
nou pronunciament d'aquest Ajuntament sobre la seva representació en l'Assemblea 
General d’aquesta Associació.  
 
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.- Designar representant d’aquest Ajuntament en l’Assemblea General de 
l’Associació XARXAPROD – Xarxa d’espais de creació i producció de Catalunya, al 
senyor Ot Garcia Ruiz, Regidor delegat de l’Àrea de Cultura i Comunicació.  
 
Segon.- Comunicar aquest acord al regidor designar, així com a l'Associació 
XARXAPROD – Xarxa d’espais de creació i producció de Catalunya, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre aquest nomenament, 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, 
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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 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:46:04 al 00:46:18 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=2764.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2764.0
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PUNT VINT-I-SETÈ.- NOMENAMENT DE REPRESENTANT MUNICIPAL A 
L’ASSOCIACIÓ XARXA DE MUNICIPIS DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA.- 

Nomenament de representant 
municipal a l’Associació Xarxa de 
municipis de l’Economia Social i 
Solidària. 

MOCIO (Text final una vegada esmenat a instàncies de l’Alcaldia durant el 
transcurs de la presentació) 
... 
 
Mitjançant acord adoptat en sessió plenària que va tenir lloc el dia 30 de març de 
2017, aquest Ajuntament va manifestar la seva voluntat de formar part de 
l’Associació Xarxa de Municipis de l'Economia Social i Solidària, Vista la necessitat 
actual d’explorar un nou model de desenvolupament territorial que mobilitzi millor els 
recursos endògens i prioritzi les dimensions socials, ambientals i humanes de 
l’economia, a fi de resoldre més eficaçment les necessitats de la ciutadania.  
 
Atès que les iniciatives de l’anomenada economia social i solidària neixen per 
l’empenta dels mateixos veïns i veïnes, no prioritzen el lucre sinó la satisfacció de 
necessitats i la utilitat social, s’organitzen de manera democràtica i actuen amb 
compromís social i ambiental, cosa que les fa especialment indicades perquè els 
ajuntaments i altres ens locals impulsin aquest nou model de desenvolupament 
territorial, en que es poden encabir iniciatives de tota mena. 
 
Atès que, en haver-se renovat aquesta Corporació com a conseqüència del procés 
electoral convocat mitjançant Real Decret 209/2019, d’1 d’abril, resulta necessari un 
nou pronunciament d'aquest Ajuntament sobre la seva representació en l'Assemblea 
General d’aquesta Associació.  
 
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.- Designar al senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde d’aquest Ajuntament,  
com a representant titular d’aquesta Corporació en els òrgans de govern d’aquesta 
Associació, i al senyor Claudio Carmona Vargas, Regidor delegat de Polítiques 
Comunitàries, adscrit a l’Àrea de Politiques Mediambientals i Comunitàries, com a 
representant suplent, a efectes d’assistir-hi als seus òrgans en absència del titular i en 
la seva substitució.  
 
Segon.- Comunicar aquest acord als regidors designats, així com a l’Associació Xarxa 
de Municipis de l'Economia Social i Solidària, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre aquests nomenaments, 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 
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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 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:46:19 al 00:47:00 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=2779.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2779.0
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PUNT VINT-I-VUITÈ.- NOMENAMENT DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN LA 
JUNTA COMPENSACIÓ CAN SURIS.- 

Nomenament de representant 
municipal en la Junta 
Compensació Can Suris. 

MOCIO 
... 
 
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 
209/2019, d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat 
dia 15 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 Regidor de l’Àrea de Política Territorial i Espai Públic, senyor 
Antonio Martínez Flor, 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 a aquesta entitat urbanística 
col·laboradora, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre 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 
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de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 

... 
 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:47:01 al 00:47:20 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=2821.0 
 
 
 
VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
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PUNT VINT-I-NOVÈ.- NOMENAMENT DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN LA 
JUNTA COMPENSACIÓ DESTRALETA.- 

Nomenament de representant 
municipal en la Junta 
Compensació Destraleta. 

MOCIO 
... 
 

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. 
 
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 
209/2019, d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat 
dia 15 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 Regidor de l’Àrea de Política Territorial i Espai Públic, senyor 
Antonio Martínez Flor, 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 Regidor afectat i a aquesta entitat urbanística 
col·laboradora, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre 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. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:47:01 al 00:47:20 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=2821.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2821.0
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PUNT TRENTÈ.- NOMENAMENT DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN LA JUNTA 
COMPENSACIÓ POLÍGON 1-EST DEL PP. MILLARS.- 

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

MOCIO 
... 
 

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.  
 
Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant  Reial Decret 
209/2019, d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat 
dia 15 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 Regidor de l’Àrea de Política Territorial i Espai Públic, senyor 
Antonio Martínez Flor, 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 Regidor afectat i aquesta entitat urbanística 
col·laboradora, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre 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. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:47:01 al 00:47:20 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=2821.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2821.0
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PUNT TRENTA-UNÈ.- NOMENAMENT DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN LA 
JUNTA COMPENSACIÓ PLANA DEL GALET.- 

Nomenament de representant 
municipal en la Junta 
Compensació Plana del Galet. 

MOCIO 
... 
 
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 aquest Pla Parcial, com a 
propietari de les finques descrites amb els números 1-29, 33 i 35 del projecte de 
reparcel·lació del referit polígon d’actuació. 
 
Atès que en conformitat amb el actualment vigent article130.6 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 24 de gener de 2007, es va 
procedir a designar representant municipal en aquesta Junta de Compensació. 
 
Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
209/2019, d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat 
dia 15 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 Regidor de l’Àrea de Política Territorial i Espai Públic, senyor 
Antonio Martínez Flor, 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 a aquesta Junta de 
Compensació, pel seu coneixement i efectes. 
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Tercer.- Difondre 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 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:47:01 al 00:47:20 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=2821.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2821.0
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Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
PUNT TRENTA-DOSÈ.- NOMENAMENT DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN LA 
JUNTA CONSERVACIÓ PLANA DEL GALET.- 

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

MOCIO 
... 
 
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 
209/2019, d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat 
dia 15 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 Regidor de l’Àrea de Política Territorial i Espai Públic, senyor 
Antonio Martínez Flor, 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 aquesta Junta de Conservació, 
pel seu coneixement i efectes. 
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Tercer.- Difondre 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 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:47:01 al 00:47:20 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=2821.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2821.0
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Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
PUNT TRENTA-TRESÈ.- NOMENAMENT DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN LA 
JUNTA COMPENSACIÓ DEL POLÍGON PA.10 DE LA MODIFICACIÓ DEL PGM, A 
L’ÀMBIT DISCONTINU FORMAT PEL PA6 I PA2 DE LA CARRETERA 
D’ESPLUGUES I LA CRUÏLLA CL. SANT ILDEFONS AMB AVINGUDA LÍNIA 
ELÈCTRICA.- 

Nomenament de representant en 
la Junta Compensació del Polígon 
PA.10 de la modificació del PGM, 
a l’àmbit discontinu format pel 
PA6 i PA2 de la carretera 
d’Esplugues i la cruïlla Cl. Sant 
Ildefons amb Avinguda Línia 
Elèctrica. 

MOCIO 
... 
 
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 
209/2019, d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat 
dia 15 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 Regidor de l’Àrea de Política Territorial i Espai Públic, senyor 
Antonio Martínez Flor, representant d’aquest Ajuntament en la Junta de 
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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 Regidor afectat i a aquesta Junta de 
Compensació, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre 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 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:47:01 al 00:47:20 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=2821.0 
 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2821.0
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Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
PUNT TRENTA-QUATRÈ.- NOMENAMENT DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN 
LA JUNTA COMPENSACIÓ DE LA UA-1 SUD ALMEDA.- 

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

MOCIO 
... 
 
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 
209/2019, d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat 
dia 15 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 Regidor de l’Àrea de Política Territorial i Espai Públic, senyor 
Antonio Martínez Flor, 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 Regidor afectat i a aquesta Junta de 
Compensació, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre 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 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:47:01 al 00:47:20 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=2821.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2821.0
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
PUNT TRENTA-CINQUÈ.- NOMENAMENT DE 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.- 

Format pel Sector Tintes 
Especials, la zona 18R1 de 
carretera d’Esplugues i l’Espai 
Pius XII. 

MOCIO 
... 
 
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. 
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Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
209/2019, d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat 
dia 15 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 Regidor de l’Àrea de Política Territorial i Espai Públic, senyor 
Antonio Martínez Flor, 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 a aquesta entitat urbanística 
col·laboradora, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre 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 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:47:01 al 00:47:20 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=2821.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2821.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2821.0
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Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
PUNT TRENTA-SISÈ.- NOMENAMENT DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN LA 
JUNTA COMPENSACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 2 EL TEXT 
REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM EN L’ÀMBIT DE LA MASIA 
CAN FATJÓ.- 

Nomenament de representant 
municipal en la Junta 
Compensació del Polígon 
d’Actuació Urbanística 2 el Text 
Refós de la modificació puntual 
del PGM de la Masia Can Fatjó. 

MOCIO 
... 
 
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. 
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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 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 
209/2019, d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat 
dia 15 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 Regidor de l’Àrea de Política Territorial i Espai Públic, senyor 
Antonio Martínez Flor, 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 a  aquesta Entitat Urbanística 
col·laboradora, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre 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 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:47:01 al 00:47:20 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=2821.0 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2821.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2821.0


 90 

VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
PUNT TRENTA-SETÈ.- DESIGNAR DE REPRESENTANTS AL CONSELL 
MUNICIPAL DE LA COMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA PLANA DEL GALET. 

Designar representants al Consell 
municipal de la Comunicat de 
municipis de la Plana del Galet. 

MOCIO 
... 
 
Mitjançant acord plenari adoptat el dia 26 d’abril de 2007, aquest Ajuntament va 
aprovar, junt amb l’Ajuntament de El Prat de Llobregat, la constitució definitiva de la 
Comunitat de Municipis de la Plana del Galet per a la gestió conjunta de diversos 
aspectes relacionats amb aquest sector d’actuació, i va ratificar la designació dels 
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representants de l’Ajuntament en el seu Consell Municipal, efectuada provisionalment 
a través del Decret de l’Alcaldia d’inici del procediment.  
 
Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
209/2019, d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat 
dia 15 de juny, resulta necessari procedir a la renovació dels representants d’aquest 
Ajuntament en l’òrgan de Govern d’aquesta Comunitat. 
 
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 representats d’aquest Ajuntament en el Consell Municipal de 
la Comunitat de Municipis de la Plana del Galet a les persones següents: 
 

 Senyor Antonio Balmón Arévalo 
Alcalde 

 

 Senyor Antonio Martínez Flor 
Regidor de l’Àrea de Política Territorial i Espai Públic 

 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de El Prat de Llobregat i a les 
persones designades pel seu coneixement i efectes, i difondre aquests nomenaments, 
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 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:47:21 al 00:47:38 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=2841.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2841.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2841.0
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Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
PUNT TRENTA-VUITÈ.- NOMENAMENT DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN EL 
CONSELL DE MOBILITAT DE L’AMB.- 

Nomenament de representant 
municipal en el Consell de 
Mobilitat de l’AMB. 

MOCIO 
... 
 
Mitjançant acord adoptat a la seva sessió de 29 de març passat, el Consell 
Metropolità de l’AMB va aprovar la constitució del Consell de Mobilitat de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona – CMAMB - com òrgan de participació, de deliberació, 
d’assessorament, de proposició i de consulta i, també, com a espai de trobada dels 
diferents agents representatius de les institucions, els organismes, les entitats i els 
sectors socials vinculats amb aquest àmbit, i de la ciutadania de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, a fi d’aconseguir el compromís, la consulta, la corresponsabilitat i la 
participació voluntària de tots els agents implicats en la mobilitat, pel que fa a les 
principals polítiques i accions estratègiques que desenvolupi l’AMB. 
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Atès que d’acord amb el que disposa l’article 6.1.4 del Reglament regulador d’aquest 
Consell, en el seu òrgan plenari existeix una representació de tots els Ajuntaments 
metropolitans, mitjançant un representant municipal designat pel respectiu 
Ajuntament. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Nomenar representant d'aquest Ajuntament al Ple del Consell de Mobilitat 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a la senyora Emilia Briones Matamales, 
Regidora delegada de l’Àrea de Presidència. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Regidora nomenada, així com al Consell de 
Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 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 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:47:39 al 00:47:52 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=2859.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2859.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2859.0
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
PUNT TRENTA-NOVÈ.- DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS DICTATS PER 
L’ALCALDIA EN MATÈRIA D’ORGANITZACIÓ SEGÜENTS: 

Donar compte decrets 

A efectes del seu coneixement, es dóna compte dels Decrets i Resolucions 
dictats per l’Alcaldia, el text literal dels quals és el següent: 
 
- Decret núm. 2497/19 de data 20 de juny. 
... 
 
Un cop celebrades el passat dia 26 de maig les Eleccions Locals convocades 
mitjançant Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril 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. 
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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: 
 
- President: senyor Antonio Balmón Arévalo 
 
- Vocals:  
 

 Senyora  Emilia Briones Matamales  

 Senyor  Antonio Martínez Flor 

 Senyor  Sergio Fernández Mesa 

 Senyora  Rocío García Fernández 

 Senyor  Claudio Carmona Vargas 

 Senyor Ot García Ruiz 

 Senyora  Joana Piñero Romera  
 
 
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. 
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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. 
 
 

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 

pressupost base de licitació 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 pressupost base de 
licitació 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 pressupost base de licitació 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. 
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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. 

 
3. Aprovar la permuta dels càrrecs dels funcionaris que els ocupin en propietat. 
 
4. Imposar sancions al personal al servei de la Corporació. 
 
5. Aprovar la convocatòria i les bases per a la selecció del personal a contractar, 

temporalment, en al marc dels Plans de foment de l’ocupació que promogui o 
gestioni aquest Ajuntament, quan aquesta competència no estigui atribuïda per 
cap norma legal al Ple municipal. 

 
 

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 ...................... 
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... 
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. 
 
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. 2493/19 de data 20 de juny. 
... 
 
Un cop celebrades el passat dia 26 de maig les Eleccions Locals convocades 
mitjançant Reial Decret 209/2019, d’ 1 d’abril 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 
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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 
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 Sergio Fernández Mesa 
- Tinenta d'Alcalde:  senyora Rocío García Pérez 
- Tinent d'Alcalde: senyor Claudio Carmona Vargas 
 
 
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 Sergio Fernández Mesa 
Senyora Rocío García Pérez 
Senyor Claudio Carmona Vargas 
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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 
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. 2494/19 de data 20 de juny. 
... 
 
Un cop celebrades el passat dia 26 de maig les Eleccions Locals convocades 
mitjançant Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat 
del seu resultat el passat dia 15 de juny, i a fi de dotar d'una major celeritat i eficàcia 
a l'actuació municipal, aquesta Alcaldia considera convenient procedir a l'establiment 
d'un règim de delegacions de competències de caràcter general a favor dels membres 
de la Junta de Govern Local, i de caràcter especial, a favor de diferents Regidors i 
Regidores, 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. 
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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 9 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 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 altre 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. 3482/2017, de 7 de juliol, del qual es va donar 
compte  al Ple en sessió de 20 de juliol de 2017. 
 
 

 

REGIDOR/REGIDORA 
 ÀREA 

 
ÀREA 

 
Emilia Briones Matamales 
 

 
Presidència 

 
Antonio Martínez Flor 
 

 
Política Territorial i Espai Públic 

 
Sergio Fernández Mesa 
 

 
Economia i Administració 

 
Rocío García Pérez 
 

 
Igualtat i Educació 

 
Claudio Carmona Vargas 
 

 
Polítiques Mediambientals i Comunitàries 
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Ot García Ruiz 
 

 
Cultura i Comunicació 

 
Joana Piñero Romera 

 
Polítiques Socials 
 

 
Lidia Gómez Pla 

 
Joventut i Acció Ciutadana 
 

 
En tot cas, s’entendrà que l’Àrea 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, siguin necessaris 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. Promoció, impuls i proposta dels 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. 

 
2. Les certificacions finals i de liquidació d’obres, inclusiu l’autorització i disposició 

de la despesa i el reconeixement de l’obligació simultanis relacionades amb 
l’Àrea d’actuació. 

 
3. Les liquidacions derivades dels actes de concessió de tota mena de llicències 

(urbanístiques, activitats, ocupació del domini públic, etc.) i altres actes similars 
que portin aparellada la liquidació tributària o de preus públics.  

 
4. Els actes simultanis d’autorització i disposició de la despesa i del reconeixement 

de l’obligació de naturalesa no contractual relacionades amb l’Àrea d’actuació.  
 
5. Els actes simultanis o no d’autorització i disposició de despeses i de 

reconeixement d’obligacions derivats dels contractes d’emergència, sempre que 
tinguin atribuïda la competència de contractació d’aquestes obres. 

 
6. La signatura dels documents comptables d’autorització i disposició de despeses i 

reconeixement d’obligacions, amb independència que la competència per 
aprovar aquests actes d’autorització i disposició corresponguin a altres òrgans, 
en els termes fixats per a cada exercici en les Bases d'Execució del Pressupost. 
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7. 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 de 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: 
 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

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

 
2. Impuls, gestió, direcció i control dels programes d’estudis relacionats amb els 

plans i projectes de transformació medi ambientals, ambientalització del 
paisatge i espai urbà, millora de la qualitat ambiental, així com a l’execució de 
les actuacions derivades d’aquests, que es materialitzin en  la realització de 
programes i obres municipals relacionades amb el Pla d’actuació Cornellà Natura 
que en cada exercici el Pressupost municipal assigni a l’Àrea. 

 
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. 

 
4. Prefectura superior de la Guardia Urbana, seguretat ciutadana i circulació. 
 
5. Les competències en matèria de transport i mobilitat urbana. 
 
6. Protecció Civil. 
 
7. L’exercici integral de les competències d’aquesta Alcaldia derivades de la seva 

potestat sancionadora en matèria dels establiments públics sotmesos a la Llei 
11/2009, de 6 de juliol, trànsit o per l’incompliment de les Ordenances 
Municipals de caràcter governatiu o  comissió de faltes d’obediència a l’Alcaldia. 
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8. Autoritzar les ampliacions i reduccions dels horaris màxims d’establiments 

públics destinats a espectacles públics i/o activitats recreatives sotmeses a la Llei 
11/2009, de 6 de juliol, així com la realització d’espectacles i activitats de 
caràcter extraordinari a que es refereix el Decret 112/2010, de 31 d’agost. 

 
9. Assumirà la potestat sancionadora en matèria d’horaris comercials previstos en 

la Llei 8/2004, de 23 de desembre. 
 
10. 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. 

 
11. Llicència per a la instal·lació de reserves d’estacionament per a persones amb 

mobilitat reduïda.  
 
12. 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. 

 
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. 

 
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. 

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

col·locació de pivots. 
 
16. Concessió de guals. 
 
17. 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 el desenvolupament  de les polítiques d’innovació social i urbana. 

 
18. Coordinació i seguiment dels projectes municipals de caràcter transversal, que es 

determinin per delegació expressa d’aquesta Alcaldia i, específicament els 
següents: 

 

 Els relatius als projectes i programes inclosos dins del marc de l’acord amb 
la Diputació de Barcelona de Xarxa de Governs Locals. 
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 El Pla integral de Fontsanta.  
 

 Impuls gestió i direcció del programa i pla d’actuació social del Pla director 
comunitari a Sant Ildefons. 

 
19. Programa benestar del silenci. 
 
20. Els Premis Ciutat de Cornellà. 
 
21. Impuls, gestió i direcció dels programes i plans d’actuació per a promoure 

actuacions de desenvolupament econòmic i cohesió social, i en concret del 
programa Agenda Ciutadana-Cornellà 2030.  

 
22. Impuls, direcció i gestió del Consell de Ciutat. 
 
23. Impuls, gestió i direcció del programa i pla d’actuació a desenvolupar a 

Can Bagaria. 
 
24. Impuls de projectes relacionats amb la promoció de la participació ciutadana. 
 
 
25. Serveis d'informació i atenció a la ciutadania i Registre d'entrada sortida de 

documents. 
 
26. Consum. 
 
27. Activitat estadística i vist-i-plau dels certificats d’empadronament. 
 
28. 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. 

 
Malgrat això, les competències resolutòries relacionades amb les matèries 
contingudes en el punt 24 anterior, correspondran al Regidor Delegat de Participació 
Ciutadana adscrit a aquesta Àrea que, no obstant, assumirà sobre elles la funció de 
direcció, coordinació i control. 
 
 

ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC 

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

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

 
4. Gestió urbanística i execució urbanística, inclosos els seus instruments de gestió. 
 
5. 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 i a 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. 

 
6. 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.  

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

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

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

de l’habitatge, i desenvolupament del Pla d’habitatge local. 
 
11. Impuls, gestió, direcció i execució de Projectes estratègics i Plans d’actuació 

integrals relacionats amb la planificació urbanística. 
 
12. Patrimoni Municipal. 
 
13. Manteniment de l’espai públic, i serveis municipals. 
 
14. Manteniment d’infraestructures públiques escolars, culturals, socials i esportives. 
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15. Concessió, modificació o denegació d’autoritzacions d’utilitzacions privatives o 
aprofitaments especials al sòl, vol o subsòl de terrenys demanials de titularitat 
municipal a favor de Companyies de Serveis, i quantes llicències urbanístiques 
siguin necessàries per a la seva realització. 

 
16. 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. 

 
17. Direcció i actes governatius relacionat amb els Mercats Municipals. 
 
18. 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 la potestat sancionadora en matèria d’intervenció integral de 
l’Administració municipal en les activitats i les instal·lacions.  

 
19. 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. 

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

i cadires. 
 
21. Cementiri. 
 
22. Recollida d’animals de la via pública. 
 
23. 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. 

 
 

ECONÒMIA I ADMINISTRACIÓ 

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

caràcter patrimonial i d’atorgament de tota classe de concessions, quan la seva 
quantia no excedeixi dels límits següents: 
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 Respecte dels contractes administratius d’obres, serveis, subministrament, 
fins als límits previstos en cada moment per a la contractació menor en la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i respecte 
dels contractes privats, els límits referits als contractes de serveis. 

 

 Respecte dels altres contractes i respecte de les concessions, fins a 
30.000,00 euros. 

 
2. 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 i fins 
a la seva definitiva finalització o resolució, inclosa la seva modificació i 
interpretació, llevat dels actes de promoció, impuls i proposta i els d’autorització 
de les obligacions corresponents, que corresponen als Regidors i Regidores de 
cada Àrea en els termes previstos en aquest decret. 

 
3. La signatura dels documents comptables relacionats amb els actes d'autorització 

(llevat d’aquells que hagin estat delegats en una altra Àrea d’Actuació), 
disposició i reconeixement d'obligacions, en els termes fixats per a cada exercici 
en les Bases d'Execució del Pressupost, incloses les subvencions, així com 
l'aprovació de les bases particulars reguladores de les corresponents 
convocatòries, quan aquestes requereixin concurrència pública. 

 
4. Proposta d’establiment, gestió i recaptació de tributs i preus públics. 
 
5. Inspecció tributària. 
 
6. Recaptació tributària. 
 
7. Planificació estratègica de l’Ajuntament des del punt de vista econòmic–financer. 
 
8. Coordinació econòmica dels Organismes Autònoms. 
 
9. Planificació, proposta i gestió pressupostària. 
 
10. Gestió de tributs i altres ingressos de dret públic. 
 
11. Vist i plau dels certificats de béns. 
 
12. Vist i plau dels certificats d’altes i baixes d’activitats econòmiques. 
 
13. Imposició de sancions (incloent multes) derivades d’expedients sancionadors que 

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

altre òrgan. 
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15. 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. 

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

financeres i amortitzacions. 
 
17. Autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en aquells supòsits que no 

correspongui a cap altre òrgan.  
 
18. 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. 

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

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

econòmica i financera en general. 
 
21. Política i gestió de personal. 
 
22. Pla d’Organització i reforma administrativa. 
 
23. Informàtica. 
 
24. Pla d’implantació de l’administració electrònica.  
 
25. Coordinació de les Empreses Municipals en matèria econòmica i de personal. 
 
26. Assessoria Jurídica. 
 
27. Signar les actes del Ple i de la Junta de Govern i diligenciar els 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. 

 
28. 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. 

 
29. Autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en matèria de 

responsabilitat patrimonial de competència de l’Alcaldia. 
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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. 

 
31. 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. 

 
32. Arxiu. 
 
33. Coordinació de processos electorals.  
 
34. Redacció, i coordinació del seguiment d’aplicació del Programa d’Actuació 

Municipal.  
 
35. El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament. 
 
36. Unitat de Transparència. 
 
37. Pla Govern Obert. 
 
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. 
 
39. La política de seguretat documental i digital. 
 
40. Foment de les polítiques de promoció i suport al comerç local. 
 
41. Turisme. 
 
42. Foment de les polítiques de promoció i suport a les activitats empresarials. 
 
43. 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. 

 
Malgrat això, les competències resolutòries relacionades amb les matèries 
contingudes en els punts 40 i 41 anteriors, correspondran a la Regidora Delegada de 
Comerç i Turisme adscrit a aquesta Àrea que, no obstant, assumirà sobre elles la 
funció de direcció, coordinació i control. 
 
 

ÀREA D’IGUALTAT I EDUCACIÓ 

 
1. Polítiques d’Igualtat. 



 
 

 
 

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

 

 111 

 
2. Gestió i direcció de l’activitat educativa en tots els seus aspectes, llevat de les 

funcions delegades a altres àrees. 
 
3. Impuls, direcció, seguiment i control dels programes d’inversions de la 

Generalitat que es materialitzin en obres de reforma, rehabilitació o nova 
construcció d’equipaments educatius i sanitaris al municipi. 

 
4. Impuls, gestió i direcció de l’Escola d’Humanitats, la Universitat de la Gent Gran, 

i la Universitat Nacional d’Educació a Distancia. 
 
5. Gestió i direcció de les activitats en els edificis públics destinats a activitats 

educatives. 
 
6. Gestió i direcció dels programes municipals relatius als Instituts d’Educació 

Secundaria. 
 
7. Foment de polítiques de suport a les famílies. 
 
8. Coordinació i seguiment de la gestió relacionada amb La Fundació pel Foment de 

la Societat del Coneixement.  
 
9. Sanitat i Salut pública. 
 
10. L’exercici  integral de les competències d’aquesta Alcaldia derivades de la seva 

potestat sancionadora en les matèries següents: 
 

 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. 

 

 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. 

 
11. 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. 

 
12. 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. 
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ÀREA DE POLÍTIQUES MEDIAMBIENTALS I COMUNITÀRIES 

 
 
1. Les competències relacionades amb la gestió, direcció i control del medi ambient, 

no incloses en l’Àrea de Presidència. 
 
2. Les competències relacionades amb la direcció de polítiques en matèria de 

sostenibilitat, tant respecte dels edificis, equipaments i instal·lacions municipals 
(estalvi d’aigua, estalvi i eficiència energètica, mitigació del canvi climàtic, 
ambientalització de les compres i contractes municipals, etc.), com respecte de 
les accions que impulsi l’Ajuntament en relació amb immobles privats. 

 
3. Impuls, gestió i direcció de l’Oficina Municipal d’Eficiència Energètica. 
 
4. Impuls, gestió i direcció de les propostes d’adaptació al canvi climàtic, mitjançant 

el Pla d’Acció d’Energia Sostenible i Clima. 
 
5. Educació Ambiental. 
 
6. Estudi i propostes relacionades amb els programes de reciclatge i residus mínim.  
 
7. Impuls, gestió i direcció dels programes de foment de la mobilitat urbana 

sostenible vianants, elèctrica i bicicleta. 
 
8. Gestió dels Horts urbans municipals en tots aquells aspectes que no afectin al 

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

les deixalles i els residus sòlids urbans. 
 
10. Polítiques de nova ciutadania i de mediació comunitària. 
 
11. Cooperació i solidaritat. 
 
12. Polítiques LGTBIQ. 
 
13. Programes de la Memòria Històrica. 
 
14. Gestió i direcció de la formació ocupacional. 
 
15. Foment d’iniciatives en matèria de les polítiques actives d’ocupació. 
 
16. Foment de polítiques que promoguin el cooperativisme, mutualisme social, i 

iniciatives d’economia col·laborativa social. 
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17. 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. 

 
Malgrat això, les competències resolutòries relacionades amb les matèries 
contingudes en els punts 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 anteriors, correspondran al 
Regidor Delegat de Polítiques comunitàries adscrit a aquesta Àrea que, no obstant, 
assumirà sobre elles la funció de direcció, coordinació i control. 
 
 

ÀREA DE CULTURA I COMUNICACIÓ 

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

polítiques de foment, promoció i difusió de la cultura. 
 
2. Gestió i direcció del projecte Cornellà Ciutat de la Lectura. 
 
3. Gestió i direcció dels equipament públics municipals destinats a Biblioteques. 
 
4. Gestió i direcció del Pla de Biblioteques Municipals, Espais de lectura i Aules 

d’estudi. 
 
5. Impuls d’activitats, gestió i direcció dels equipaments públics destinats a serveis 

culturals, i Sales d’Exposició. 
 
6. Gestió i direcció de les activitats en els edificis públics destinats a activitats 

culturals. 
 
7. Redacció de plans d’actuació d’intervencions, propostes d’activitats, difusió i 

foment cultural del Patrimoni Històric–Artístic. 
 
8. Organització d’activitats culturals i lúdiques. 
 
9. Impuls, gestió i direcció de l’Escola Municipal de Música. 
 
10. 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. 
 
11. Impuls, gestió i direcció del projecte Centre d’Interpretació de la Història de la 

ciutat. 
 
12. Foment de la política lingüística. 
 
13. Seguiment i control de l’aplicació del Reglament municipal per l’ús de la llengua 

catalana. 
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14. Comunicació i gestió de la informació corporativa de l’Ajuntament, de les 

empreses municipals i dels seus ens instrumentals. 
 
15. Signar les actes dels òrgans col·legiats del Institut Municipal de Radiodifusió i 

diligenciar els seus llibres oficials d’Actes, de resolucions de la Presidència i 
d’informes jurídics de la Secretaria General. 

 
16. Vist i plau dels certificats de resolucions i acords dels òrgans col·legiats del 

Institut Municipal de Radiodifusió. 
 
17. Activitats relacionades amb el món de l’esport. 
 
18. Gestió i direcció dels equipaments i altres instal·lacions municipals de caràcter 

esportiu. 
 
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. 

 
Malgrat això, les competències resolutòries relacionades amb les matèries 
contingudes en els punts 17 i 18 anteriors, correspondran al Regidor Delegat 
d’Esports adscrit a aquesta Àrea que, no obstant, assumirà sobre elles la funció de 
direcció, coordinació i control. 
 
 
 

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS 

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

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

i adolescència. 
 
3. Gestió de les polítiques d’acció social. 
 
4. Direcció i gestió de les competències municipals en matèria de Serveis Socials. 
 
5. Coordinació i seguiment de la gestió relacionada amb La Fundació per a l’atenció 

a persones dependents. 
 
6. Gestió i direcció dels Plans d’Ocupació promoguts o gestionats per l’Ajuntament. 
 
7. Agenda contra la solitud. 
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8. 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. 

 
 

ÀREA DE JOVENTUT I ACCIÓ CIUTADANA 

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

dinamització de les polítiques socials destinades a joves, i a la coordinació 
interdepartamental. 

 
2. Gestió i direcció del Centre d’Informació Juvenil. 
 
3. Gestió i direcció dels equipaments públics destinats a serveis a la joventut, en 

concret els Espais Joves de la ciutat. 
 
4. Organització d’activitats concertades amb els esplais de la ciutat. 
 
5. Gestió dels programes de ludoteques. 
 
6. Organització d’activitats dirigides a la joventut. 
 
7. Gestió i direcció del Centre de Recursos per les Entitats ciutadanes.  
 
8. Coordinació de l’activitat desenvolupada als barris per les Regidores i els 

Regidors de Districte.  
 
9. Impuls, direcció i gestió dels programes d’Acció Comunitària d’abast general. 
 
10. 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. 

 
 
Tercer.- Nomenar als membres de la Corporació que a continuació es relacionen, 
Regidors i Regidores adscrits a les Àrees que així mateix s'especifiquen: 
 
 
REGIDOR/A ADSCRIT A L’ÀREA DE  
 

Manel Clavijo Losada 

 
Regidor delegat de Participació Ciutadana, adscrit 
a l’Àrea de Presidència. 
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Nélia Martínez Gallardo 

 
Regidora delegada de Comerç i Turisme, adscrit a 
l’Àrea d’Economia i Administració.  
 

Sergio Gómez Márquez 

 
Regidor delegat de Polítiques Comunitàries, 
adscrit a l’àrea  de Polítiques Mediambientals i 
Comunitàries. 
 

Enrique Vanacloy Valiente 

 
Regidor delegat d’Esports, adscrit a l’àrea de 
Cultura i Comunicació. 
 

 
 
Aquesta delegació específica comportarà l’exercici de les facultats atribuïdes amb 
caràcter general a tots el Regidors i Regidores delegats d’Àrea al punt segon 
d’aquesta resolució, amb excepció de la que figura com a número 1 relacionada amb 
l’àmbit de la contractació. Aquestes facultats s’exerciran sota la coordinació i 
supervisió del Regidor o Regidora de l’Àrea a la que estiguin adscrits i restaran 
circumscrites, únicament i exclusivament, a les matèries i àmbits d’actuació que en 
enumerar els camps d’actuació de cadascuna d’aquestes Àrees al referit punt segon, 
han sigut reservades als Regidors i Regidores adscrits. 
 
Quart.- Delegar de forma indistinta, en totes les persones que durant aquest mandat 
tinguin la condició de Regidors i Regidores d’aquest Ajuntament, 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. 
 
Cinquè.- 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: 
... 
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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. 
 
 
Sisè.- 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 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. 
 
Setè.- 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. 
 
Vuitè.- 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 a la seva efectivitat no es manifesta res en contra o es fa ús de la 
delegació. 
 
Novè.- 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. 

... 
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- Decret núm. 2495/19 de data 20 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.  
 
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 26 de maig les Eleccions Locals convocades 
mitjançant Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat 
del seu resultat el passat dia 15 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 III i IV: senyora Aurora Mendo Sánchez 

 Districtes V I VI: senyor Carlos Domínguez Rodríguez 

 Districte II: senyor Manel Clavijo Losada 

 Districtes I i VII: senyora Mercedes Fernández García  
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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. 
 
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. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:47:53 al 00:49:12 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba00
00?startAt=2873.0 
 
VOTACIÓ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les disset hores i quaranta 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. 
 
 
Aquesta acta està complementada pel document de vídeo adjunt, que es 
troba degudament signat per aquesta Secretària, en el qual figuren totes les 
deliberacions i intervencions de la sessió. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2873.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6badc65d016bbbfb13ba0000?startAt=2873.0
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Diligència: Per a fer constar que el present document correspon a l’acta de la sessió celebrada pel 
Ple en data 2 de juliol de 2019, la qual ha estat aprovada en data 24 de juliol de 2019 i ha estat 
transcrita íntegrament al llibre d’actes. 
 
Cornellà de Llobregat, 25 de juliol de 2019. 
 

LA SECRETARIA GENERAL 
Carmen Alonso Higuera 
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