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ACTA PLE NÚM. 09/19 

 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 24 DE JULIOL 2019 
 

 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 24 DE JULIOL DE 2019 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les disset hores del dia 24 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 ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència del 
senyor Alcalde, i assistits per mi, la Secretària General. 
 
 

ASSISTENTS 
 
 
Alcalde Sr. Antonio Balmón Arévalo  
 
 
Primer Tinent d’Alcalde Sr. Antonio Martínez Flor 
 
Tinents/es d’Alcalde Sra. Emilia Briones Matamales 
 Sr. Sergio Fernández Mesa 
 Sra. Rocío García Pérez 
 Sr. Claudio Carmona Vargas 
 
Regidors/es 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. Elisabet García Petit 
 Sr. Ot García Ruiz 
 Sr. Sergio Gómez Márquez 
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 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 
 
 
 

NO ASSISTENTS 
 
Excusen 
 
Regidora Sra. Maria de las Mercedes Fernández García 
 
 
 
Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió i es passa a despatxar els 
assumptes que figuren a l’ordre del dia, que són els següents: 
 
 

I 
 

PART RESOLUTIVA 
 
 
PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
 
PUNT PRIMER.- APROVACIÓ DE L’ACTA NÚM. 8/19, CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 2 DE JULIOL D’ENGUANY. 

Aprovar Acta núm. 08/19 

L’esborrany de l’acta ha estat lliurat a tots els regidors i regidores junt amb la 
convocatòria d’aquesta sessió. 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:01:33 al 00:02:20 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6badc65d016c3
cdb25e40037?startAt=93.0 
 
 
Proposta d’esmena presentada per la senyora Raquel Albiol i Gilabert 
(ERC/AM) 
 
A la pàgina número dos, a l’apartat Assistents, on diu: 
 
“Sra. Teresa Vidal Llarguez” 

 
Ha de dir: 
 
“Sra. Teresa Vidal Llargues” 

 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa l’acta a votació és aprovada, amb les esmenes proposades, 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 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. 
 

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, Manuel Clavijo Losada, Nelia 
Martínez Gallardo i Carlos Domínguez Rodríguez. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6badc65d016c3cdb25e40037?startAt=93.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6badc65d016c3cdb25e40037?startAt=93.0
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Abstenció: 
 

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

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
 
 
 
PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS DE 
L’ALCALDIA QUE A CONTINUACIÓ ES RELACIONEN. 

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. 2468/19 de data 15 de juny 
... 
 
Vist que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix la 
necessitat d’elaborar un pla estratègic de subvencions amb la finalitat de canalitzar, 
mitjançant les subvencions, una part de l’activitat financera del sector públic, amb 
l’objecte d’adequar les necessitats socials i econòmiques a persones i entitats 
públiques o privades. 
 
Atès el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei de subvencions, el qual determina que els plans estratègics es configuren com a 
instruments de planificació de les polítiques socials que tinguin com a objecte el 
foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat 
pública. 
 
Atès que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat va aprovar el Pla Estratègic en 
matèria de subvencions pel període 2016-2019 mitjançant Decret d’Alcaldia 387/16, 
de data 5 de febrer de 2016, modificat pel Decret d’Alcaldia 1145/16 de data 17 de 
març de 2016 i pel Decret d’Alcaldia 2853/17 de data 8 de juny de 2017. 
 
Vist que el Pla Estratègic de subvencions és l’instrument de gestió que permet que 
aquelles línies de subvencions que siguin insuficients per acomplir amb els objectius 
actuals, puguin ser modificades o substituïdes per d’altres més eficaces i eficients. 
 
Atès que les actuals circumstàncies socials, econòmiques i d’interès públic aconsellen 
adoptar noves línies d’actuació i, per tant, modificar el Pla Estratègic 2016-2019 en 
matèria de subvencions per adequar les finalitats i els objectius inicials a les noves 
necessitats de la ciutadania. 
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Vistos els informes emesos pel Sr. José Santos Haba, Cap de l’Àrea de Gestió d’Acció 
Comunitària i RR al Mon Associatiu, el Sr. Oscar Mestre Cabistany, Cap de Gestió de 
l’Àrea de Cultura, Joventut, Cooperació i Solidaritat, La Sra. Maria José Ramos Ibor, 
Coordinadora de Joventut, Cooperació i Solidaritat, la Sra.  Núria Jiménez García, Cap 
de Gestió de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat, el Sr. Salvador Valls Cuello, Cap de l’Àrea 
de Gestió d’Esports i la Sra. Maria Jesús Olmedo Bulnes, Cap de l’Àrea de Gestió 
Administrativa General, proposant la incorporació al Pla Estratègic en matèria de 
subvencions pel període 2016-2019 els nous objectius i línies d’actuació per garantir 
la màxima efectivitat de l’acció pública que es desenvolupi mitjançant l’atorgament 
de subvencions a l’àmbit d’Acció Comunitària, Cultura, Joventut, Polítiques d’Igualtat, 
Esports i Cooperació i Solidaritat, següents: 
 
1. Incorporar a l’àmbit d’Acció Comunitària els objectius següents: 

 Implicació de la ciutadania en el foment de la participació ciutadana en general 
a través de qualsevol mitjà d’expressió o concurs. 

 La creació de programes d’interrelació entre l’associacionisme i els ciutadans 
per tal de donar a conèixer el teixit associatiu. 

 La creació de programes de difusió i coneixement del teixit associatiu de la 
ciutats. 

 La creació de programes de coneixement i us de les tecnologies aplicades a 
l’associacionisme. 

 Col·laborar amb les Entitats de reconeguda trajectòria dins de la ciutat als 
esdeveniments commemoratius per la celebració dels seus 25, 50, 75, 100 ó 
125 anys de la seva fundació. 

 
 
2. Incorporar a l’àmbit de la cultura les línies d’actuacions següents: 

 El foment de les arts escèniques, tant en la vesant de producció com en el 
foment entre els joves d’assistència com a públic a les representacions d’obres 
de teatre i concerts de música. 

 El foment de la música, la cultura i la participació ciutadana per al 
desenvolupament artístic i personal. 

 
 
3. Incorporar a l’àmbit de Joventut la línia d’actuació següent: 
 

 La promoció de la creació artística com a mitjà d’expressió juvenil.  
 
 
4. Donar una nova redacció a l’àmbit de Polítiques d’Igualtat dels objectius i les línies 

d’actuacions següents: 
 

Objectius: 
 

 Donar suport a projectes i iniciatives adreçades a assolir la igualtat de gènere. 
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 Donar suport a projectes i iniciatives incloses en els Plans Locals de diversitat de 
gènere i Plans transversals d’Igualtat. 

 Implicació de la ciutadania en el foment i difusió de les Polítiques d’Igualtat a 
través de qualsevol mitjà d’expressió o concurs. 

 
Actuacions: 
 

 Mesures d’acció positiva en els diferents àmbits. 

 Promoció de la cultura, la participació i a la realització d’activitats adreçades a 
fomentar la participació de les dones. 

 El foment de la igualtat de gènere i la diversitat sexual. 

 Atenció i prevenció de la violència masclista. 

 Suport a les entitats del municipi que treballin i fomentin la igualtat de gènere i 
la diversitat sexual. 

 
 
5. Donar una nova redacció a l’àmbit d’esports dels objectius següents: 
 

 Foment de projectes, programes o activitats que facilitin la pràctica física i 
esportiva en general de la població. 

 Col·laboració amb les entitats esportives de la Ciutat en projectes considerats 
d’interès general, facilitant la dinamització d’activitats, formació dels seus 
agents, suport tècnic i logístic i la gestió participada i col·laborativa dels 
equipaments esportius de la Ciutat. 

 Implicació de la ciutadania en el foment de la Participació Ciutadana en 
general a través de qualsevol mitjà d’expressió o concurs. 

 Creació de programes de difusió i coneixement del teixit associatiu de la ciutat 
amb la finalitat de millorar la gestió i control de la qualitat del servei que es 
desenvolupen en els projectes d’interès general de la ciutat. 

 La creació de programes de coneixement i ús de les tecnologies aplicades a 
l’associacionisme esportiu i a la gestió de les instal·lacions esportives de la 
Ciutat. 

 
 
6. Incorporar a l’àmbit de la Cooperació i Solidaritat l’objectiu següent: 
 

 Promoure l’acollida temporal i integració de persones sol·licitants de protecció 
internacional i/o refugiades, en la seva fase d’integració, en col·laboració amb 
entitats que gestionin aquests tipus de programes. 

 
 
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 d’Alcaldia 
núm. 1698/16, de data 19 d’abril, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, en data 2 de maig de 2016 
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HE RESOLT 
 
Primer.- Aprovar els objectius i les línies d’actuacions indicades a la part expositiva, 
incorporades al Pla Estratègic de Subvencions 2016-2019, el text literal del qual figura 
al final de la present resolució.  
 
Segon.- Comunicar el contingut de la present resolució a l’Àrea de Cultura i Igualtat 
(departaments de Cultura, Joventut, Polítiques d’Igualtat) i a l’Àrea d’Acció 
Comunitària i Esports (departaments d’Acció Comunitària, Esports, Cooperació i 
Solidaritat). 
 
Tercer.- Comunicar les dades relatives a la modificació del Pla Estratègic en matèria 
de subvencions pel període 2016-2019 a la Unitat de Transparència de l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat als efectes d’allò disposat a la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya i en conseqüència notificar el present acord al Director d’Informàtica com a 
responsable de la seu electrònica Municipal, per a la seva publicació. 
 
Quart.- Donar compte del contingut de la present resolució al Ple Municipal pel seu 
coneixement. 
 
 

“PLA ESTRATÈGIC EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS 
2016-2019 

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones ( BOE núm. 276 de 
18/11/2003), en el seu capítol II, article 8, apartat 1 estableix el següent: 
 
“Els òrgans de les Administracions públiques o qualsevol ens que proposi 
l’establiment de subvencions, amb caràcter previ, hauran de concretar en un Pla 
estratègic de subvencions els objectius i efectes que es pretenguin amb la seva 
aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les 
seves fonts de finançament, sotmetent-se al compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària”. 
 
Així mateix el RD/887/2006 de 21 de juny en el seu article 10 i següents, estableix les 
Disposicions comuns a les subvencions. 
 
Des de la perspectiva administrativa, les subvencions són una tècnica de foment de 
determinats comportaments considerats d’interès general i també un procediment de 
col·laboració entre l’Administració pública i els particulars per a la gestió d’activitats 
d’interès general. 
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Una part important de l’activitat financera del sector públic es canalitza a través de 
subvencions, amb l’objecte de donar resposta, amb mesures de suport, a demandes 
socials i econòmiques de persones i entitats públiques i privades. 
 
Tant l’esmentada Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que va 
entrar en vigor el 18 de febrer de 2004, i el Reglament que la desenvolupa, 
estableixen que la subvenció versa sobre l’afectació de fons públics lliurats pel 
compliment d’objectius, l’execució d’un projecte específic, la realització d’una 
activitat o l’adopció d’un comportament singular, ja realitzats o per desenvolupar. 
 
En conseqüència qualsevol lliurament de fons municipals tindrà la consideració de 
subvenció si estan referits en el termes assenyalats en l’apartat anterior 
 
Les esmentades disposicions estableixen també la obligatorietat d’aprovar “Plans 
Estratègics de Subvencions” que han de regular el marc general per la seva concessió; 
es a dir ha de tenir com a finalitzat el ordenament de les subvencions adequant-les a 
les necessitats existents i en base als recursos disponibles, que s’han de contemplar 
amb caràcter previ al seu naixement. 
 
D’acord amb les disposicions assenyalades i aquesta exposició de motius s’ha 
elaborat el present “Pla Estratègic de Subvencions per al període 2016 – 2019, que a 
continuació es desenvolupa, realitzat en base al que disposa l’apartat segon de 
l’article 12 de l’esmentat Reglament. 
 
 
 

OBJECTE, OBJECTIUS GENERALS, FINALITATS I EFECTES 

 
OBJECTE 
 
L’objecte del present pla estratègic és la regulació de les concessions de subvencions, 
dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, a aquelles entitats i/o 
particulars que duguin a terme activitats al terme municipal de Cornellà de Llobregat 
(o en països en vies de desenvolupament, en el cas de accions de cooperació 
internacional) , i que complementin i/o supleixin la cooperació municipal. 
 
Les subvencions podran atorgar-se en el marc d’un conveni de col·laboració.  
 
 
OBJECTIUS GENERALS 
 
Les subvencions constitueixen per a l’Ajuntament un instrument per al foment 
d’iniciatives, projectes, programes i activitats que estimulen la dinamització social, 
cultural, medi ambiental, comercial, i econòmica de la ciutat i que, a la vegada, 
complementen o supleixen determinats àmbits de l’actuació municipal, que han de 
ser definides prèviament de forma general pels Òrgans de Govern Municipal. 
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La posada en marxa i el desenvolupament del Pla ha de permetre, entre d’altres, 
aconseguir: 
 
a) La millora de l’ajust a la realitat social i demanda social, 
b) Més integració, consistència i coherència de l’actuació corporativa, 
c) La millora de la visibilitat social de l’actuació corporativa. 
d) El aprofitament dels recursos i les iniciatives de les Entitats i/o particulars pel 

desenvolupament de programes i activitats de interès públic de caràcter social 
incloses dins del marc dels plans d’actuació municipal.  

e) L’augment del control i la planificació de la despesa pública en els capítol IV i VII. 
 
 
FINALITATS 
 
Aquestes subvencions hauran d’impulsar la realització de activitats d’interès públic o 
social, que tindran per finalitat: 
 
- Millorar la cohesió social de la ciutat. 
- Promoure l’associacionisme que treballa  potenciant serveis d’interès general  per 

a la col·lectivitat i atribuïts a la competència local.  
- Fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació. 
- Afavorir la cooperació entre el sector públic i el sector privat. 
- Possibilitar el creixement cultural quantitatiu i/o qualitatiu de la ciutat.  
 
 
EFECTES 
 
El conjunt de principis generals en què es basa l’activitat de subvenció inclou, en 
primer lloc, un element de planificació, i en segon, pren com a referència la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, que recull els principis que han 
d’informar la gestió de les subvencions (igualtat, publicitat, transparència, 
objectivitat, eficàcia i eficiència), i els requisits que s’han de complir necessàriament 
per procedir a l’atorgament de subvencions i per obtenir la condició de beneficiari o 
entitat col·laboradora.  
 
S’entén per subvenció tota disposició dinerària realitzada a favor de persona pública 
o privada i que compleixi els requisits determinats a tal efecte per la legislació vigent; 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions: 
 
1. Que el lliurament es realitzi  sense contraprestació directa dels beneficiaris. 
 
2. Que estigui subjecta al compliment d’un determinat objectiu, a l’execució d’un 

projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja 
realitzats o per desenvolupar, o la concurrència d’una situació, havent de complir 
el beneficiari les obligacions materials i formals que s’haguessin establert.  

 



 10 

3. Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació financera tingui per objecte el 
foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una 
finalitat pública. 

 
La subvenció té caràcter voluntari i eventual, i pel que fa a la seva finalitat cal dir que 
les subvencions estan afectades al compliment de la finalitat a què es condiciona 
l’atorgament i no tenen caràcter devolutiu, sense perjudici del reintegrament 
inherent, en cas d’incompliment de les condicions o característiques imposades en 
l’acord de concessió de la subvenció, o en el seu cas de les condicions establertes en el 
conveni de la concessió. 
 
Les subvencions poden ser de dos tipus diferents, en el sentit que poden ser  generals, 
i per tant  tenir per finalitat atorgar ajudes econòmiques de caràcter global, o poden 
ser puntuals, amb finalitat d’atorgar subvencions en un moment determinat o 
aquelles que suposin una ajuda econòmica concreta i puntual a favor d’una persona o 
entitat i com a mitjà per ajudar a l’execució d’una activitat o projecte concret, en 
aquest cas la  quantitat  té uns límits marcats. 
 
No resten incloses dins del present Pla Estratègic aquelles ajudes econòmiques de 
caràcter temporal que responguin a situacions d’emergència.  
 
 

TERMINI, ESQUEMA DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS, PROCEDIMENT, CONTROL  
I CALENDARI 

 
El termini de perdurabilitat del pla és quadriennal comprendrà per tant i en 
conseqüència els anys 2016, 2017, 2018 i 2019, tots ells inclosos; fixant-se en cada 
convocatòria el termini de realització del programa, projecte o activitat 
subvencionada, que en general haurà de ser anyal, llevat de que es concretin les 
raons per les quals ha de tenir una durada superior. 
 
ESQUEMA DE LES ETAPES PRÈVIES A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS  
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Procediments de concessió: 
 
- Concessió directa de subvencions 
- Concessió en règim de concurrència competitiva 
 
 
Control: 
 
- El anàlisis de la gestió administrativa dels processos de convocatòria i atorgament 

de subvencions, examinant l’adequació de les subvencions atorgades amb els fins 
de la convocatòria i el bon funcionament del sistema de criteris fixats. 

 
- Valoració del compliment del/s objectiu/s proposat/s a les bases de cadascuna de 

les convocatòries, així com el impacte local de les activitats finançades. Per portar-
la a terme els indicadors generals seran els que a continuació s’indicaran, però 
cada convocatòria podrà ampliar-los en la línia de complementar-los: 

 

 Grau d’execució del projecte, programa o activitat. 

 Grau d’ajustament del pressupost elaborat a la despesa final del projecte, 
programa o activitat. 

 Repercussió del impacte del projecte, programa o activitat en la ciutat i/o a la 
ciutadania  

 Nombre de beneficiaris del projecte, programa o activitat 
 
- El control financer. 
 
 
Altres aspectes: 
 
- Tot el que fa referència al règim pressupostari serà aprovat pel pressupost anual. 
 
- Tot allò que remet al règim jurídic de les parts serà aprovat en les bases 

reguladores de cada subvenció, el que prevegin les bases d’execució del pressupost 
de cada exercici i altres normatives que siguin d’aplicació. 

 

- L’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern determina l’obligació dels beneficiaris de la 
subvenció, quan la seva quantia superi els 10.000 euros, de comunicar la 
informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció i administració a 
l’Ajuntament, a l’efecte de fer-les públiques. 

 
 
Calendari: 
 
En general totes les convocatòries de cada exercici seran aprovades durant el primer 
trimestre de l’any. 
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COSTOS PREVISIBLES, FONTS DE FINANCIACIÓ I ÀREES D’ACTUACIÓ 

 
La concessió de les subvencions s’ajustarà a la partida de despesa, no obstant això, si 
es donés un increment en la demanda que generi una despesa superior a la prevista, 
s’habilitarà una partida en la mesura que fos necessari, sempre que hi hagi recursos 
financers suficients per cobrir l’esmentada despesa d’acord amb la legalitat vigent en 
matèria pressupostària.  
 
Que amb la finalitat de poder complir els objectius generals esmentats i els 
corresponents a cada àrea d’acció municipal, haurà de reflectir-se en el pressupost de 
cada exercici durant la vigència del present Pla les partides adients tant per les 
subvencions que s’atorguin mitjançant concurrència pública com les que tinguin la 
consideració de nominatives, que s’hauran de fixar en cada àrea d’actuació 
municipal.  
 
Les àrees d’actuació afectades per aquest Pla i els objectius per l’atorgament de les 
subvencions seran els següents:  
 
 
ÀREA D’EDUCACIÓ I POLÍTICA  SOCIAL 
 
En l’àmbit de l’Educació.- 
 
Els objectius generals en aquest àmbit són: 
 

 Donar suport als projectes pedagògics dels centres d'infantil i primària, als 
projectes que es desenvolupin en les escoles de persones adultes, als projectes de 
les AMPA que suposin una millora de la participació de les mares i els pares en la 
comunitat educativa i als projectes soci-educatius i d'innovació que es 
desenvolupin en els centres de secundària. Tot plegat, entre d’altres, per contribuir 
a la millora i la qualitat de l'educació, a l'assentament de la reforma educativa, al 
coneixement de l'entorn i interrelació social i cultural amb el medi ambient i a 
l’educació sobre la diversitat cultural i dels valors humanístics. 

 
A grans trets, les subvencions amb concurrència pública afecten als següents 
conceptes: 
 

 Subvencions per activitats educatives de les associacions de mares i pares 
d'alumnes de les escoles públiques d'infantil i primària i centres de secundària de 
Cornellà de Llobregat 

 Subvencions per activitats educatives de les escoles de persones adultes de 
Cornellà de Llobregat 

 Subvencions per activitats educatives dels instituts públics  d'ensenyament 
secundari de Cornellà de Llobregat. 
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 Subvencions per activitats educatives de les escoles publiques d'infantil i primària 
de Cornellà de Llobregat. 

 Subvencions per activitats educatives de l’Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà de 
Llobregat. 

 
Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local  segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències atribuïdes, d’acord 
amb el que estableix l’article 159.3 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, així 
com el que estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i 
altres normes que siguin d’aplicació. 
 
 
En l’Àmbit de la Política Social 
 

 Donar suport a projectes, programes o activitats destinades a cobrir i/o atendre 
problemes o necessitats socials que tinguin clarament una finalitat de foment de 
la prevenció de situacions de risc d’exclusió social o desprotecció de ciutadans i 
ciutadanes fonamentalment de menors o persones grans o de caràcter puntual i 
urgent que es puguin donar. 

 Col·laborar amb les Entitats de reconeguda trajectòria dins de la ciutat als 
esdeveniments commemoratius per la celebració dels seus 25, 50, 75, 100 ó 125 
anys de la seva fundació. 

 
La línia d’actuació estarà destinada a: 
 

 Suport a projectes per l’acollida i integració de persones sol·licitants de protecció 
internacional i/o refugiades en la seva fase d’integració. 

 
Les valoracions professionals tindran en compte els següents aspectes: tipus de 
problemes o necessitats socials a cobrir, la pertinença de la subvenció per donar 
resposta a la demanda o necessitat , el seu grau d’urgència, la no existència d’altres 
mitjans o recursos per solventar-la, la prevenció de situacions de risc o desprotecció 
pel que fa a menors o persones grans i evitar el deteriorament de situacions personals 
que puguin abocar en processos d´ exclusió social. 
 
Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local  segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències pròpies, el que 
preveu l’article 25 apartat 1 i apartat 2 e) de l’esmentat cos legal, l’article 31 de la Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya, així com el que estigui 
previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i altres normes que 
siguin d’aplicació. 
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En l’àmbit de Polítiques de Família. 
 
L’objectiu en aquest àmbit és: 
 

 La col·laboració en projectes, programes i activitats que donin suport a les famílies 
 
Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local  segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències atribuïdes, d’acord 
amb el que estableix l’article 159.3 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació; així 
com el que estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i 
altres normes que siguin d’aplicació. 
 
 
En l’àmbit de Politiques d’Ocupació. 
 
Els objectius en aquest àmbit son: 
 

 Donar compliment als pactes per l’ocupació a Cornellà pel seu desenvolupament 
econòmic i social. 

 Concertar i planificar les polítiques socials i d’ocupació que permetin la seva 
dinamització. 

 
Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local  segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències atribuïdes, d’acord 
amb el que estableix l’article 14.a) de la Llei 13/2005, de 9 de juliol, d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del servei públic d’ocupació de Catalunya, així com el que estigui 
previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i altres normes que 
siguin d’aplicació.  
 
 
ÀREA DE CULTURA I IGUALTAT. 
 
En l’àmbit de la Cultura.- 
 
Els objectius generals són: 
 

 Col·laborar amb les Entitats de reconeguda trajectòria dins de la ciutat als 
esdeveniments commemoratius per la celebració dels seus 25, 50, 75, 100 ó 125 
anys de la seva fundació. 
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Els objectius específics en aquest àmbit son:  
 

 El reforç del paper social de les entitats, en tant que col·lectius de ciutadans 
organitzats, com a veritables agents de la socialització positiva, del foment del 
voluntariat i de l’educació en valors cívics. És l’ anomenat genèricament foment de 
l’associacionisme.  

 

 La col·laboració de l’administració municipal en determinades activitats puntuals i 
serveis que realitzen persones físiques i jurídiques i que són considerades d’interès 
general per les seves aportacions, entre d’altres, en els camps del foment de les 
arts escèniques, musicals i plàstiques. 

 
Les subvencions amb concurrència pública estaran destinades a: 
 

 Subvencions de projectes caràcter cultural.  
 
Les línies d’actuació estaran destinades a: 
 

 El foment de les arts escèniques, tant en la vesant de producció com en el foment 
entre els joves d’assistència com a públic a les representacions d’obres de teatre i 
concerts de música. 

 El foment de la música, la cultura i la participació ciutadana per al 
desenvolupament artístic i personal. 

 
Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències pròpies, d’acord 
amb el que preveu l’article 25 apartat 1 i apartat 2 m) de l’esmentat cos legal; així 
com el que estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i 
altres normes que siguin d’aplicació.  
 
 
En l’àmbit de Joventut 
 
Els objectius en aquest àmbit són: 
 

 Fomentar la participació dels joves en la presa de decisions de l’associació 

 Promoure el treball en xarxa amb altres entitats  

 Fomentar la incorporació de la gent jove a la vida associativa en les seves 
múltiples formes foment de les activitats juvenils adreçades als joves 

 Fomentar la participació de les associacions en el creixement i desenvolupament 
ciutadà dels infants, adolescents i joves 

 Foment de la interculturalitat entre els joves, adolescents i infants 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/519625-l-27-2013-de-27-dic-racionalizacion-y-sostenibilidad-de-la-administracion.html
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 Promoure el treball dels valors a les activitats (civisme, solidaritat, pau, 
respecte,...) 

 Promoure les activitats educatives en el lleure d’una forma estable (esplais de 
dissabte, esplais de dia, casals, campaments, colònies i altres activitats) 

 Consolidar el funcionament ordinari de l’entitat per tal de millorar el 
desenvolupament de les activitats previstes a mitjà i llarg termini, 

 Promoure la  promoció i atenció a la infància i l’adolescència en el lleure. 

 L’organització d’activitats extraescolars conjuntes entre els diferents agents 
d’educació no formal del territori 

 Promoure el treball en xarxa amb altres entitats i organització d’activitats 
extraescolars conjuntes entre els diferents agents d’educació no formal del 
territori 

 
Les subvencions amb concurrència pública de l’àrea de joventut afecten als següents 
conceptes: 
 

 Subvencions Joventut projectes colònies, campaments (incloses rutes i camps de 
treball) i casals. 

 Subvencions Joventut projectes de caràcter juvenil i educatiu en el temps lliure 
infantil i adolescent. 

 
La línia d’actuació estarà destinada a: 
 

 La promoció de la creació artística com a mitjà d’expressió juvenil.  
 
Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències pròpies, i estan 
relacionades amb el que preveu l’article 25 apartat 1 i apartat 2 l) de l’esmentat cos 
legal; l’article 7.2 de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de Joventut de Catalunya, així com 
el que estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i altres 
normes que siguin d’aplicació.  
 
En l’ámbit del Patrimoni Cultural i Biblioteques 
 
Els objectius en aquest àmbit son: 
 

 El foment del patrimoni històric de la ciutat 

 El foment de la Cultura 

 El foment de la lectura 
 
Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/519625-l-27-2013-de-27-dic-racionalizacion-y-sostenibilidad-de-la-administracion.html
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de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències pròpies, i estan 
relacionades amb el que preveu l’article 25 apartat 1 i apartat 2 a i m) de l’esmentat 
cos legal; així com el que estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels 
exercicis i altres normes que siguin d’aplicació.  
 
 
En l`àmbit de Polítiques d’Igualtat. 
 
Els objectius en aquest àmbit son: 
 

 Donar suport a projectes i iniciatives adreçades a assolir la igualtat de gènere. 

 Donar suport a projectes i iniciatives incloses en els Plans Locals de diversitat de 
gènere i Plans transversals d’Igualtat. 

 Implicació de la ciutadania en el foment i difusió de les Polítiques d’Igualtat a 
través de qualsevol mitjà d’expressió o concurs. 

 
Les línies d’actuacions estaran destinades a: 
 

 Mesures d’acció positiva en els diferents àmbits. 

 Promoció de la cultura, la participació i a la realització d’activitats adreçades a 
fomentar la participació de les dones. 

 El foment de la igualtat de gènere i la diversitat sexual. 

 Atenció i prevenció de la violència masclista. 

 Suport a les entitats del municipi que treballin i fomentin la igualtat de gènere i la 
diversitat sexual. 

 
Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local  segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències atribuïdes, d’acord 
amb el que estableix l’article 2.a i 6 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat 
efectiva de dones i homes de Catalunya, així com el que estigui previst en el 
Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i altres normes que siguin 
d’aplicació. 
 
 
ÀREA D’ACCIÓ COMUNITÀRIA I ESPORTS. 
 
Objectius generals: 
 

 Recolzar les iniciatives de les Entitats que potenciïn la seva consolidació i/o la 
millora de la seva acció comunitària i/o esportiva. 

 Fomentar la interrelació de les Entitats per aconseguir  una major incidència en la 
dinàmica associativa de la ciutat 
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En l’àmbit de l’Acció Comunitària.- 
 
Els objectius en aquesta àmbit són:  
 

 La dinamització i el suport tècnic i logístic al teixit associatiu. 

 El foment de la participació ciutadana en general i de la gestió participada 
d’equipaments socials  

 La creació de programes de formació adreçats a les entitats per millorar la seva 
autonomia. 

 Implicació de la ciutadania en el foment de la participació ciutadana en general a 
través de qualsevol mitjà d’expressió o concurs. 

 La creació de programes d’interrelació entre l’associacionisme i els ciutadans per 
tal de donar a conèixer el teixit associatiu. 

 La creació de programes de difusió i coneixement del teixit associatiu de la ciutats. 

 La creació de programes de coneixement i us de les tecnologies aplicades a 
l’associacionisme. 

 Col·laborar amb les Entitats de reconeguda trajectòria dins de la ciutat als 
esdeveniments commemoratius per la celebració dels seus 25, 50, 75, 100 ó 125 
anys de la seva fundació. 

 
Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències atribuïdes, d’acord 
amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre; de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, l’article 158 del Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local de 
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, així com el que 
estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i altres normes 
que siguin d’aplicació. 
 
 
En l’Àmbit de l’Esport  
 
Els objectius en aquesta àmbit són:  
 

 Foment de projectes, programes o activitats que facilitin la pràctica física i 
esportiva en general de la població. 

 Col·laboració amb les entitats esportives de la Ciutat en projectes considerats 
d’interès general, facilitant la dinamització d’activitats, formació dels seus agents, 
suport tècnic i logístic i la gestió participada i col·laborativa dels equipaments 
esportius de la Ciutat. 

 Implicació de la ciutadania en el foment de la Participació Ciutadana en general a 
través de qualsevol mitjà d’expressió o concurs. 
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 Creació de programes de difusió i coneixement del teixit associatiu de la ciutat 
amb la finalitat de millorar la gestió i control de la qualitat del servei que es 
desenvolupen en els projectes d’interès general de la ciutat. 

 La creació de programes de coneixement i ús de les tecnologies aplicades a 
l’associacionisme esportiu i a la gestió de les instal·lacions esportives de la Ciutat. 

 
questes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències pròpies, i estan 
relacionades amb el que preveu l’article 25 apartat 1 i apartat 2 l) de l’esmentat cos 
legal; així com el que estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels 
exercicis i altres normes que siguin d’aplicació.  
 
 
En l’àmbit de la Cooperació i Solidaritat 
 
Els objectius en aquest àmbit son:  

 La cooperació amb països en vies de desenvolupament o qualsevol altra zona 
necessitada d’ajut d’emergència o reconstrucció per conflictes bèl·lics o desastres 
naturals. 

 La sensibilització a la problemàtica dels països en vies de desenvolupament i 
qualsevol altra zona necessitada d’ajut d’emergència o reconstrucció per conflictes 
bèl·lics o desastres naturals. 

 Promoure l’acollida temporal i integració de persones sol·licitants de protecció 
internacional i/o refugiades, en la seva fase d’integració, en col·laboració amb 
entitats que gestionin aquests tipus de programes. 

 
Les subvencions amb concurrència pública del departament de solidaritat afecten als 
següents conceptes: 
 

 Subvencions Solidaritat projectes cooperació i campanyes de Sensibilització. 
 
Aquestes subvencions s’atorguen per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que preveu l’article 7 i 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
de Bases de Règim Local segons redacció modificada per la Llei 27/2013 de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, que tenen la consideració de 
competències atribuïdes, d’acord amb el que estableix l’article 2.2 de la Llei 26/2001, 
de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament. 
 
 
 
ÀREA D’INNOVACIÓ URBANA I PRESIDENCIA 
 
Els objectius en aquest àmbit son: 
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 Recolzar les iniciatives de les Entitats que potenciïn la seva consolidació i/o la 
millora de les actuacions en benefici de la ciutat. 

 

 Fomentar la interrelació de les Entitats per aconseguir una major incidència en la 
dinàmica de la ciutat. 

 

 Col·laborar amb les Entitats de reconeguda trajectòria dins de la ciutat als 
esdeveniments commemoratius per la celebració dels seus 25, 50, 75, 100 ó 125 
anys de la seva fundació. 

 

 Donar suport a iniciatives i activitats que desenvolupen entitats que fomenten la 
integració de la dona al món laboral i cultural, la integració de persones 
discapacitades i que treballen altres valors comunitaris especialment sensibles. 

 

 Col·laborar en projectes, programes o activitats que executin o complementin 
actuacions específiques o estratègiques per la ciutat. 

 

 El foment del coneixement de les noves tecnologies als ciutadans i ciutadanes de la 
ciutat de Cornellà. 

 

 El foment de projectes, programes o activitats que facilitin la integració de 
persones nouvingudes 

 
Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències pròpies i/o 
impròpies, i estan relacionades amb el que preveu l’article 25 apartat 1 i apartat 2 f, 
h, m i ñ) de l’esmentat cos legal; així com el que estigui previst en el Pressupost 
Municipal per cadascun dels exercicis i altres normes que siguin d’aplicació.  
 
 
 
ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNANÇA  
 
En l’àmbit del Comerç 
 
Els objectiu en aquest àmbit són: 
 

 Dinamitzar el comerç local de proximitat, fomentant activitats generals a través 
de l’Associació Cornellà Compra a Casa, tant a l’espai públic (places i carrers) com 
en els Mercats Municipals, garantint el seu funcionament com instrument 
necessari per donar suport als comerciants de la ciutat. 
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Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències pròpies, i estan 
relacionades amb el que preveu l’article 25 apartat 1 i apartat 2 i) de l’esmentat cos 
legal; així com el que estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels 
exercicis i altres normes que siguin d’aplicació.  
 
 
En l’àmbit de l’Activitat Econòmica 
 
Els objectius en aquest àmbit son: 
 

 Exercici de polítiques econòmiques que facilitin la creació i manteniment de petits 
comerços i de nous d’emprenedors residents a la ciutat. 

 
Aquestes subvencions s’atorguen per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que preveu l’article 7 i 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
de Bases de Règim Local segons redacció modificada per la Llei 27/2013 de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, que tenen la consideració de 
competències pròpies. 
 
 
En l’àmbit d’Ajuts Fiscals  
 
Els objectius en aquest àmbit son: 
 

 Donar suport a persones i famílies que per les seva situació econòmica requereixin 
rebre una ajuda per poder complir amb les seves obligacions, amb les limitacions 
pressupostàries i de conformitat amb el que preveu la normativa vigent. 

 Fomentar la política de manteniment i conservació del patrimoni arquitectònic 
privat de la ciutat. 

 
Aquestes subvencions s’atorguen per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que preveu l’article 7 i 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
de Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article 
primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències pròpies, i estan 
relacionades amb el que preveu l’article 25 apartat 1 i apartat 2 a) i e) de l’esmentat 
cos legal; així com el que estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels 
exercicis i altres normes que siguin d’aplicació. 
 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/519625-l-27-2013-de-27-dic-racionalizacion-y-sostenibilidad-de-la-administracion.html
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
En l’àmbit de l’acció Territorial i Habitatge 
 
L’objectiu en aquest àmbit és: 
 

 El foment i la promoció de projectes i instal·lacions d’ascensors en matèria de 
millora de l’accessibilitat en els edificis per suprimir les barreres arquitectòniques, 
adreçades a Comunitat de Propietaris que no disposin d’instal·lació d’ascensor i 
que el seu edifici disposi de planta baixa més dues plantes (PB+2) com a mínim, 
legalment constituïdes, i amb domicili a la ciutat de Cornellà de Llobregat. També 
poden ser beneficiàries les entitats sense ànim de lucre que no disposin d’ascensor, 
o en el cas de disposar-ne, hagin d’adequar-lo al Codi d’accessibilitat de Catalunya 
basat en la Llei 201/1991 i del Decret 135/1995 de desplegament de l’anterior. 

 
Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències pròpies, i estan 
relacionades amb el que preveu l’article 25 apartat 1 i apartat 2 a) de l’esmentat cos 
legal així com el que estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels 
exercicis i altres normes que siguin d’aplicació.  
 
 
En l’àmbit de Medi Ambient i Sostenibilitat 
 
Els objectius en aquest àmbit son: 
 

 El foment de les energies netes i renovables 

 El foment de les de l’estalvi energètic 

 Contribuir a la disminució dels efectes de les energies contaminants 

 Contribuir a l’educació de la ciutadania en un model de desenvolupament 
sostenible. 

 Implicació de la ciutadania en el foment i difusió del Medi Ambient a través de 
qualsevol mitjà d’expressió o concurs. 

 
Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local  segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències pròpies, i estan 
relacionades amb el que preveu l’article 25 apartat 1 i apartat 2 b) de l’esmentat cos 
legal; així com el que estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels 
exercicis i altres normes que siguin d’aplicació. 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/519625-l-27-2013-de-27-dic-racionalizacion-y-sostenibilidad-de-la-administracion.html
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Plaça de l’Església, 1  08940 Cornellà de Llobregat 
Tel. 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00 

 

 23 

 
ÀREA D’ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA 
 
L’objectiu en l’àmbit educatiu és: 
 

 Fomentar en els centres educatius la realització de petites actuacions correctores 
en matèria de manteniment i conservació dels edificis, que son importants per tal 
de possibilitar el correcte funcionament del centre i el desenvolupament de les 
activitats educatives. 

 
L’objectiu en l’àmbit dels mercats municipals és: 
 

 Fomentar la realització en els mercats municipals de petites actuacions 
correctores en matèria de manteniment i conservació dels edificis, per garantir el 
correcte funcionament de les instal·lacions. 

 
L’objectiu en l’àmbit de les instal·lacions esportives municipal és: 
 

 La Implicació de les Entitats Esportives, usuaris de les Instal·lacions municipals, al 
seu manteniment i conservació, a través de petites actuacions correctores. 

 
Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències pròpies, i estan 
relacionades amb el que preveu l’article 25 2 i) de l’esmentat cos legal; així com el 
que estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i altres 
normes que siguin d’aplicació. 

... 
 
 
 
- Decret núm. 2510/19 de data 1 de juliol 
... 
 
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, i en exercici de la potestat que reconeix a les 
Entitats Locals l’article 4.1.a) de la  Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local, en concordança amb l’article 8.1.a) del Text Refós de la Llei, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, aquest Ajuntament està procedint a l’establiment d’un nou Cartipàs Municipal 
dins del mes següent de la seva constitució, en compliment del que disposa l’article 38 
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/519625-l-27-2013-de-27-dic-racionalizacion-y-sostenibilidad-de-la-administracion.html
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Atès que a la vista de l’experiència dels anteriors mandats, aquesta Alcaldia considera 
oportú procedir a la creació d’un nou òrgan d’assessorament i direcció de la política 
municipal, que sota la denominació de Comissió Executiva, ostentarà únicament 
funcions no resolutòries i actuarà com a òrgan consultiu i directiu. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides,  
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Crear la Comissió Executiva, com a òrgan complementari de l’organització 
municipal, amb funcions caràcter consultiu i directiu de caràcter no resolutori, la qual 
estarà integrada pels Regidors i Regidores següents: 
 
President: Sr. Antonio Balmón Arévalo 
 
Vocals:  
 Primer Tinent/a d’Alcalde Sr. Antonio Martínez Flor 
 Tinent/a d’Alcalde Sra. Emilia Briones Matamales  
 Tinent/a d’Alcalde  Sr. Sergio Fernández Mesa 
 Tinent/a d’Alcalde Sra. Rocío García Fernández 
 Tinent/a d’Alcalde Sr. Claudio Carmona Vargas 
 Tinent/a d’Alcalde Sr. Ot García Ruiz 
 Tinent/a d’Alcalde Sra. Joana Piñero Romera  
 Tinent/a d’Alcalde Sr. Sergio Gómez Márquez 
 Tinent/a d’Alcalde Sra. Lidia Gómez Pla 
 
 
Segon.- Les funcions d’aquesta Comissió, que estaran relacionades amb els 
assumptes que l’Alcaldia o la resta dels seus membres proposin pel seu debat, 
s’exerciran mitjançant la celebració de sessions de periodicitat quinzenal convocades 
pel seu President, que donat el seu caràcter d’òrgan no resolutori i merament 
deliberant, no necessitarà la presencia de fedatari públic. No obstant l’Alcaldia 
determinarà en cada moment, en funció dels temes a tractar, la presencia de tècnics 
municipals, amb l’objectiu de reforçar els temes a analitzar i debatre. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució als Regidors i Regidores afectats pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Quart.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 
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Cinquè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la present resolució en la primera 
sessió extraordinària que se celebri, en compliment de lo previs a l’article 38 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

... 
 
 
- Decret núm. 2511/19 de data 1 de juliol 
... 
 
Vist el contingut de l’article 20 del Reglament de l’Arxiu Municipal de Cornellà de 
Llobregat, pel qual es crea la Comissió d’Avaluació, Tria i Eliminació de la 
documentació d’aquest Ajuntament, com a òrgan col·legiat interdisciplinari que ha de 
procedir a l’anàlisi de totes les tipologies documentals creades per aquesta 
Administració, establint les que calgui conservar pel futur i les que siguin susceptibles 
de destrucció. 
 
Atès que en conformitat amb el que es disposa al número 3 del referit precepte i a 
l’article 96 del ROM, aquesta Comissió, sota la Presidència del Regidor o Regidora o 
Tinent o Tinenta d’Alcalde responsable de l’Arxiu Municipal i la Vicepresidència de la 
Secretària General de l’Ajuntament, estarà constituïda per tres vocals, un d’ells Cap 
d’Àrea o Departament de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, un altre, Tècnic o 
Tècnica en representació de les Empreses Municipals i Organismes Autònoms i, el 
tercer, un Historiador especialista en Història Contemporània designat per l’Alcaldia, 
tots ells assistits per l’Arxivera Municipal, que actua com a Secretaria de la Comissió. 
 
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, resulta necessari procedir a una nova 
designació dels membres d’aquesta Comissió. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les competències que li confereix  l’article 20.3 
del Reglament Regulador de l’Arxiu Municipal a que abans s’ha fet referència, 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Establir que la Comissió d’Avaluació, Tria i Eliminació de la documentació 
d’aquest Ajuntament quedi integrada pels membres següents: 
 
President: El Tinent d’Alcalde responsable de l’Arxiu Municipal: senyor Sergio 
Fernández mesa 
 
Vicepresidenta: La Secretària General de la Corporació, senyora Carmen Alonso 
Higuera. 
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Vocals: 
 

 Cap d’Àrea o Departament municipal: senyor Jesús Chacón Murillo, Cap de 
Secretaria. 

 

 Tècnic en representació de les Empreses Municipals i Organismes Autònoms: 
senyora Helena Gironés Cebrián, Assessora Jurídica de l’Empresa municipal de 
Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà SA. 

 

 Historiador especialista en Història Contemporània: senyor Joan Fernández Trabal. 
 
 
Secretari: senyora Carmen Páez Morillas, Arxivera municipal. 
 
 
Segon.- Comunicar aquest Decret a les persones nomenades 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. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament en la sessió 
extraordinària que es convoqui, en compliment del que preveu l'article 22 del ROM, 
en concordança amb l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals.  

... 
 
 
- Decret núm. 2512/19 de data 1 de juliol 
... 
 
Per tal d’obrir un nou espai de participació ciutadana a nivell de ciutat, el Ple 
Municipal va aprovar durant l’anterior mandat la creació del Consell de Ciutat, com a 
màxim òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
amb funcions d’informació, estudi, debat i assessorament per a la determinació de les 
grans línies de la política municipal que incideixen en el desenvolupament estratègic, 
econòmic, social, cultural i sostenible, així com la regulació del seu règim jurídic i de 
funcionament mitjançant el Reglament Orgànic Municipal. 
 
Atès que segons disposa l’article 104 del Reglament Orgànic municipal, sota la 
Presidència de l’Alcalde, el Consell de Ciutat de Cornellà de Llobregat ha d’estar 
integrat per un màxim de dos Vicepresidents designats per l’Alcaldia i per una 
representació dels diferents grups polítics municipals i dels diferents Consells 
Sectorials de Participació, així com, també, per representants de les institucions més 
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significatives de la ciutat i per ciutadans i ciutadanes de Cornellà, escollits de forma 
molt diversa per tal de garantir la màxima pluralitat i sensibilització social. 
 
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 105 del ROM la presidència del Consell 
de Ciutat correspon a aquesta Alcaldia, que pot delegar-la en un altre membre de la 
Corporació. 
 
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, es fa 
necessari procedir a l'establiment de la nova organització municipal i, més 
concretament, a la renovació dels membres del Consell de Ciutat per aquest mandat 
2019-2023, en haver finalitzat el mandat del Consell de Ciutat anterior com a 
conseqüència del que disposa l’article 104 in fine del ROM, que circumscriu el mandat 
dels seus membres als quatre anys de vigència de cada mandat del Consistori. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides i 
d’acord amb les previsions contingudes al ROM, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Delegar la presidència del Consell de Ciutat pel mandat 2019-2023 en la 
Regidora delegada de Presidència, senyora Emilia Briones Matamales. 
 
Segon.- En conformitat amb el que disposa l'article 177 del ROM, en concordança 
amb l’article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquesta 
delegació tindrà efectes a partir del dia següent a la data de notificació d'aquesta 
resolució i amb caràcter, sense perjudici de la potestat d'advocació d'aquesta 
Alcaldia. 
 
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a la Regidora afectada, entenent-se acceptada 
la competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les vint-i-quatre 
hores següents no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació, així com al 
funcionari que actua com a Secretari del Consell de Ciutat per delegació de la 
Secretaria General de l’Ajuntament, pel seu coneixement i efectes. 
 
Quart.- Publicar aquesta delegació 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 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Público, en concordança amb l’article 178 del ROM i amb l'article 44.2 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial 
Decret 2568/86, de 28 de novembre, 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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Cinquè.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera 
sessió extraordinària que es convoqui, en compliment del que es preveu a l’article 22 
del ROM, en concordança amb l'article 38 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

... 
 
 
- Decret núm. 2513/19 de data 1 de juliol 
... 
 
En conformitat amb el que disposa l’article 173 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, 
d’Educació de Catalunya i el Decret 404/1987, de 22 de desembre, que estableix les 
bases d’organització i funcionament dels Consells Escolars Municipals i demés 
legislació concordant, i amb l’objecte de fer efectiu el dret de participació de tots els 
sectors interessats en la programació general de l’ensenyament previst per la Llei 
Orgànica del Dret a l’Educació, aquest Ajuntament va procedir a la creació del Consell 
Escolar Municipal de Cornellà de Llobregat, mitjançant l’aprovació inicial del seu 
Reglament Regulador  per acord plenari de 23 de desembre de 1991, publicat al 
Butlletí Oficial de la Província núm. 228, d’1 de desembre de 1991. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 10 d’aquest Reglament, 
l’Alcaldia pot designar un Regidor o Regidora per ocupar el càrrec de Vicepresident o 
Vicepresidenta del Consell, que tindrà com a funció específica la substitució del 
President en tots els seus drets i deures en els casos de malaltia, absència o delegació 
d’aquest. 
 
Atès que un cop celebrades el passat dia 26 de maig 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, resulta necessari procedir al nomenament de 
la Vicepresidència del Consell Escolar Municipal. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,  
 

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

... 
 
 
- Decret núm. 2514/19 de data 1 de juliol 
... 
 
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’establiment de 
la nova organització municipal, en compliment del que disposen els articles 21 i 
següents del ROM, en concordança amb l’article 38 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Atès que en conformitat amb l’article 17.2 dels Estatuts reguladors de l’Institut 
Municipal de Radiodifusió d’aquest Ajuntament, la Vicepresidència d’aquest Institut 
l’ha d’ostentar el Regidor o Regidora que rebi competències delegades de l’Alcaldia 
en matèria de mitjans de comunicació. 
 
Atès que mitjançant Decret núm. 2494/19, de 20 de juny, aquesta Alcaldia ha delegat 
a favor del Regidor, senyor Ot García Ruiz les seves competències en matèria de 
comunicació i gestió de la informació corporativa de l’Ajuntament i dels seus ens 
instrumentals. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 15.2 del Estatuts reguladors 
d’aquest Organisme Autònom, el seu President pot delegar en la Vicepresidència gran 
part de les seves atribucions i, més en concret, aquelles la delegació de les quals no 
estigui expressament prohibida. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en la seva qualitat de President de l’Institut Municipal 
de Radiodifusió de Cornellà de Llobregat i en ús de les atribucions que legalment tinc 
conferides 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Delegar en favor del Vicepresident de l’Institut Municipal de Radiodifusió, 
senyor Ot García Ruiz, les competències que m’atribueix l’article 15.1 dels Estatuts 
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reguladors d’aquest Organisme que, d’acord amb les previsions del seu número 2, 
tenen caràcter delegable. 
 
Segon.- Les competències delegades s'hauran d'exercir 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 pels seus titulars en un altre òrgan o 
regidor. 
 
En el text de les resolucions adoptades pel/la Vicepresident/a de l’Institut Municipal 
de Radiodifusió en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta 
circumstància, mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del text següent: 
... 
 

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

... 

Les resolucions que s'adoptin per delegació seran immediatament executives i 
presumptament legítimes, i s'entendran dictades per aquesta Presidència com a 
titular de la competència originària, a qui s'haurà de mantenir informat de l'exercici 
de la delegació. 
 
Tercer.- En conformitat amb el que disposa l'article 177 del ROM, en concordança 
amb l’article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquesta 
delegació tindrà efectes a partir del dia següent a la data de notificació d'aquesta 
resolució i amb caràcter indefinit, sense perjudici de les potestats de control que 
l’article 170 d’aquest Reglament reserva a l’òrgan delegant, i s’entendrà acceptada 
pel Vicepresident del Institut si dintre de les 24 hores següents a la seva notificació no 
es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació. 
 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment del Vicepresident del 
Institut, assumirà directament i automàticament les seves competències aquesta 
Presidència, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes 
exercitada la potestat d’advocació, en aplicació del que disposa l’article 179.d) del 
ROM, en base a la present resolució, sense necessitat d’una nova expressa en aquest 
sentit, sempre que així es notifiqui als interessants en l’expedient. 
 
Quart.- Comunicar aquesta resolució al Vicepresident de l’Institut i al seu Secretari 
delegat, pel seu coneixement i efectes.  
 
Cinquè.- Publicar aquest decret en el Butlletí Oficial de la Província i en el Butlletí 
d'Informació Municipal, en compliment del que estableix l'article 9.3 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en concordança amb 
l’article 178 del ROM i amb l’article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament 
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i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de 
novembre, i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 
 
Sisè.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la primera sessió extraordinària que 
tingui lloc, en compliment del que preveu l’article 22 del ROM, en concordança amb 
l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals. 

... 
 
 
- Decret núm. 2545/19 de data 5 de juliol 
... 
 
Mitjançant Decret núm. 2510/2019, de 1 de juliol, aquesta Alcaldia va procedir crear 
la Comissió Executiva, com a òrgan complementari de l’organització municipal, amb 
funcions caràcter consultiu i directiu de caràcter no resolutori. 
 
Atès que amb posterioritat s’ha detectat en aquest Decret un error en la redacció del 
punt primer de la seva part dispositiva, respecte dels nomenaments dels vocals 
d’aquesta Comissió, en el sentit d’identificar a tots els components com a Tinents/es 
d’Alcalde. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, i 
en conformitat amb el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Rectificar l’error material detectat al Decret dictat per aquesta Alcaldia núm. 
2510/2019, d’1 de juliol, i donar nova redacció al punt primer de la seva part 
dispositiva, que restarà redactat en els termes següents: 
...  
 
 

Primer.- Crear la Comissió Executiva, com a òrgan complementari de 
l’organització municipal, amb funcions caràcter consultiu i directiu de 
caràcter no resolutori, la qual estarà integrada pels Regidors i Regidores 
següents: 
 
President:   Sr. Antonio Balmón Arévalo 
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Vocals:  
 Primer Tinent d’Alcalde Sr. Antonio Martínez Flor 
 Tinenta d’Alcalde Sra. Emilia Briones Matamales  
 Tinent d’Alcalde  Sr. Sergio Fernández Mesa 
 Tinenta d’Alcalde Sra. Rocío García Fernández 
 Tinent d’Alcalde Sr. Claudio Carmona Vargas 
 Regidor Sr. Ot García Ruiz 
 Regidora Sra. Joana Piñero Romera  
 Regidor Sr. Sergio Gómez Márquez 
 Regidora Sra. Lidia Gómez Pla 

 
... 

Segon.- Comunicar la present resolució als Regidors i Regidores afectats pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la present resolució en la primera 
sessió extraordinària que se celebri, en compliment de lo previs a l’article 38 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

... 
 
 
- Decret núm. 2557/19 de data 8 de juliol 
... 
 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 6096/2014, d’1 de desembre, es va procedir a la 
creació i nomenament dels membres integrants de la Comissió Consultiva d’Accés del 
Ciutadà a la Informació i Documentació Municipal, en qualitat d’òrgan col·legiat de 
caràcter consultiu integrat en l’organització municipal, amb funcions de suport i 
assessorament a l’òrgan competent per a resoldre les corresponents sol·licituds 
d’accés plantejades pels ciutadans a l’emparo del que disposaven en aquell moment 
la Llei 30/1992, de 28 de desembre, de Règim Jurídic i Procediment Administratiu 
Comú, en la nova redacció donada a algun dels seus preceptes per la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.  
 
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, resulta necessari procedir a un nou 
pronunciament sobre el manteniment d’aquesta Comissió. 
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Atès l’experiència de funcionament de la Comissió des de la seva creació i, 
especialment, els terminis preclusius de que disposa aquesta Administració per a 
resoldre les peticions d’accés a la informació, aconsellen suprimir el tràmit del seu 
informe previ. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les competències que legalment tinc 
conferides, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Suprimir la Comissió Consultiva d’Accés del Ciutadà a la Informació i 
Documentació Municipal.  
 
Segon.- Comunicar aquest Decret als membres que fins ara integraven aquesta 
Comissió, 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. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la propera sessió 
que es convoqui, en compliment del que preveu l'article 22 del ROM, en concordança 
amb l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 

... 
 
 
- Decret núm. 2633/19 de data 9 de juliol 
... 
 
En compliment del que disposen els articles 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 304 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal 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 d0 d’octubre i 23.3. del ROM, aquest 
Ajuntament ha procedit a la determinació del nombre, característiques i retribucions 
del personal eventual, mitjançant acord plenari adoptat en sessió que va tenir lloc el 
passat dia 2 de juliol de 2019. 
 
Atès que d’acord amb els referits preceptes, en concordança amb l'article 9 del 
Reglament de Personal al Servei de les Entitats Locals de Catalunya, aprovat per 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, és competència d'aquesta Alcaldia el nomenament 
de les persones que hagin d'ocupar els llocs de treball de personal eventual creats pel 
Ple de la Corporació. 
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Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix l’article 
22.2.2 del ROM, 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Nomenar personal eventual d’aquest Ajuntament, amb efectes del dia 4 de 
juliol de 2019, a les persones que a continuació es relacionen, per ocupar els llocs de 
treball que així mateix s'especifiquen: 
 
 

CÀRREC RETRIBUCIÓ NOM I COGNOM 

 
Assessor d’Obres de projectes municipals 63.176,76 € Manel Castells Gasulla 
 
Cap de Premsa 44.759,18 € Lorena Herrero Hernández 
 
Directora del Institut Municipal de 
Radiodifusió 41.474,27 € Mireia Navarro Giménez 
 
Assessor de Projectes d’innovació Social i 
urbana 36.720,29 € Mª Pilar Rascón Fernández 
 

 
Segon.- Establir pels esmentats llocs de treball la dedicació i descripció que consta en 
la part dispositiva de l'acord plenari de 2 de juliol de 2019, pel qual es va aprovar la 
relació de llocs de treball del personal eventual d'aquesta Corporació. 
 
Tercer.- Publicar aquests nomenaments 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 estableix l'article 104 de la Llei 7/1985, de 2, d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, així com en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, en els termes exigits per l'article 304.3 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 per l’article 10 del Reglament de personal al servei de les Entitats Locals 
de Catalunya. 
 
En compliment del Principi de Transparència, difondre en la Seu Electrònica municipal 
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. 
 
Quart.- Entendre complida l’obligació de l’Alcaldia de donar compte trimestralment al 
Ple del compliment de les previsions legals relacionades amb el personal eventual, 
sempre que doni compte puntualment al Ple de qualsevol modificació que s’hi 
produeixi. 
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Cinquè.- Notificar aquest Decret als interessats, així com al Departament de Recursos 
Humans d'aquest Ajuntament, pels seu coneixement i efectes. 
 
Sisè.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera sessió 
extraordinària que es convoqui, en compliment del que es preveu a l’article 22 del 
ROM, en concordança amb l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

... 
 
 
- Decret núm. 2645/19 de data 9 de juliol 
... 
 
En compliment del 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 mitjançant acord plenari 
adoptat en sessió extraordinària celebrada el dia 2 de juliol, aquest Ajuntament ha 
procedit a la creació i determinació de la composició de les Comissions Informatives 
que, amb caràcter permanent, tindran que conformar la seva organització 
complementària municipal durant el present mandat, a la vista de la nova composició 
política d'aquest derivada dels resultats electorals de les Eleccions Locals convocades 
mitjançant Reial Decret 209/2019, de 1 d’abril. 
 
Atès que d’acord amb el que preveu l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb els articles 60.5 i 58.3 
del Decret Legislatiu núm. 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 79 del ROM, tots els 
Grups Polítics Municipals, en proporció a la seva representativitat a l’Ajuntament,  
tenen dret a participar, mitjançant la presència dels seus Regidors i Regidores, en els 
òrgans complementaris de l'Ajuntament que tinguin per funció l'estudi, informe o 
consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple i el seguiment 
de la gestió de l’Alcalde, la Junta de Govern Local i els Regidors i Regidores que 
ostenten delegacions, amb la possibilitat prevista a l’article 60.5, en concordança 
amb el 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, de constituir Comissions 
Informatives en les que tots els Grups polítics municipals tinguin el mateix nombre de 
membres, sempre que s’apliqui en les seves votacions el sistema de vot ponderat. 
 
Atès que aquesta ha sigut l’opció per la qual s’ha decantat el Ple Municipal en 
aquesta legislatura en adoptar els seus acords de creació de les Comissions 
Informatives i que aquesta previsió es troba específicament contemplada al ROM. 
 
Atès que en conformitat amb l’article 82 del Reglament Orgànic Municipal, aquesta 
Alcaldia és competent, en la seva qualitat de President nat de tots els òrgans 
col·legiats complementaris d'aquesta Corporació, per designar els membres 
d'aquesta que han d'assumir la presidència de les Comissions Informatives en virtut 
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de la corresponent delegació, així com per adscriure als diferents Vocals 
representants dels Grups Polítics Municipals, a proposta del Grup corresponent. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, a la vista de les propostes elevades pels diferents Grups 
Polítics amb representació municipal, i en ús de les facultats que legalment tinc 
conferides 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Nomenar Presidents Delegats de les Comissions Informatives de caràcter 
permanent que a continuació es relacionen, als Tinents d'Alcalde, membres de la 
Junta de Govern Local, que així mateix s'especifiquen, adscrivint com a Vocals 
d'aquestes, a proposta dels diferents Grups polítics municipals, als Regidors i 
Regidores següents: 
 

COMISSIO INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA 

 
President – Delegat:  Senyor Sergio Fernández Mesa 
 
Vocals: 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (PSC–CP) 
 
Titular: Senyora Emilia Briones Matamales  
Suplent: Senyor Manel Clavijo Losada  
 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal (ERC/AM) 
 
Titular: Senyora Teresa Vidal Llargués 
Suplent: Senyora Estrella Corominas Molleja  
 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit Ciutadans, Partido de la 
Ciudadania (Cs) 
 
Titular: Senyor  Daniel Martínez Rodríguez   
Suplent: Senyor Ismael Ciurana Sánchez 
 
 

 En representació del Grup Municipal Podemos (PODEMOS). 
 
Titular: Senyora Maria Carmen López Álvarez 
Suplent: Senyora Elisabet García Petit 
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 En representació del Grup Municipal En Comú – Movem Cornellà- En Comú 
Guanyem (EC-MC-ECG) 
 
Titular: Senyor Claudio Carmona Vargas 
Suplent: Senyor Sergio Gómez Márquez 

 
 
 

COMISSIO INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT 

 
President – Delegat:  Senyor Antonio Martínez Flor 
 
Vocals: 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya/Candidatura de Progrés (PSC–CP) 
 
Titular:  Senyor Ot García Ruiz  
Suplent: Senyora Joana Piñero Romera  
 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal (ERC/AM) 
 
Titular: Senyora Raquel Albiol i Gilabert 
Suplent: Senyor Carles Alemany Lluís  
 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit Ciutadans, Partido de la 
Ciudadania (Cs) 
 
Titular:  Senyor Ismael Ciurana Sánchez  
Suplent: Senyor Daniel Martínez Rodríguez   
 
 

 En representació del Grup Municipal Podemos (PODEMOS). 
 
Titular: Senyora Maria Carmen López Álvarez 
Suplent: Senyora Elisabeth García Petit 
 
 

 En representació del Grup Municipal En Comú – Movem Cornellà- En Comú 
Guanyem (EC-MC-ECG) 
 
Titular: Senyor Claudio Carmona Vargas 
Suplent: Senyor Sergio Gómez Márquez 
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COMISSIO INFORMATIVA DE POLÍTIQUES SOCIALS I COMUNITÀRIES 

 
Presidenta – Delegada: Senyora Rocío García Pérez 
 
Vocals: 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya/Candidatura de Progrés (PSC–CP) 
 
Titular: Senyora Joana Piñero Romera 
Suplent: Senyor  Ot García Ruiz  
 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal (ERC/AM) 
 
Titular: Senyora Estrella Colominas Molleja 
Suplent: Senyora Raquel Albiol i Gilabert 
 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit Ciutadans, Partido de la 
Ciudadania (Cs) 
 
Titular: Senyor Pedro Millán Rodríguez 
Suplent: Senyor Daniel Martínez Rodríguez 
 
 

 En representació del Grup Municipal Podemos (PODEMOS). 
 
Titular: Senyora Maria Carmen López Álvarez 
Suplent: Senyora Elisabeth García Petit 
 
 

 En representació del Grup Municipal En Comú – Movem Cornellà- En Comú 
Guanyem (EC-MC-ECG) 
 
Titular: Senyor Sergio Gómez Márquez  
Suplent: Senyor Claudio Carmona Vargas 

 
Segon.- La delegació als Presidents i Presidentes de les esmentades Comissions 
Informatives, en conformitat amb el que disposa l'article 177 del ROM, en 
concordança amb l’article 44 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, 
produiran efectes des del dia següent a la data de notificació d'aquest Decret als 
Regidors i Regidores afectats, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la 
potestat d'advocació d'aquesta Alcaldia. 
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Tercer.- Comunicar aquesta resolució als Regidors i Regidores afectats, entenent-se 
acceptada la competència delegada als Presidents i Presidentes de les Comissions 
Informatives de forma tàcita, si dintre del termini de les vint-i-quatre hores següents 
no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació, així com als Caps dels 
diferents Serveis Municipals i als funcionaris/es que actuen com a Secretaris/es de les 
esmentades Comissions per delegació de la Secretaria General de l’Ajuntament, pel 
seu coneixement i efectes. 
 
Quart.- Publicar aquestes delegacions 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 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, en concordança amb l'article 44.2 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial 
Decret 2568/86, de 28 de novembre i amb l’article 169 del ROM 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. 
 
Cinquè.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera 
sessió extraordinària que es convoqui, en compliment del que es preveu a l’article 22 
del ROM, en concordança amb l'article 38 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

... 
 
 
 
- Decret núm. 2647/19 de data 10 de juliol 
... 
 
Vist el Reglament regulador de la Comissió Municipal de Protecció Civil de Cornellà de 
Llobregat prevista a l’article 51 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de 
Catalunya, com a òrgan consultiu la funció del qual es vetllar per la prevenció i 
seguretat del municipi i servir de marc de col·laboració, coordinació i presa d’acords 
entre els diversos serveis municipals i entre les diverses Administracions amb 
incidència en el municipi en matèria d’anàlisi de risc, prevenció, planificació, 
intervenció, informació a la població i rehabilitació. 
 
Atès que de conformitat amb lo previst en l’article 3 d’aquest Reglament, la 
composició nominativa d’aquest Comissió va ser establerta mitjançant Decret 
d’Alcaldia núm. 8195/2013, de 12 de desembre, del qual es va donar compte al Ple en 
la seva sessió de 19 de desembre següent. 
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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, resulta necessari procedir a un nou 
pronunciament sobre la designació dels membres d’aquesta Comissió. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les competències que li confereix  l’article 3 del 
Reglament Regulador d’aquesta Comissió a que abans s’ha fet referència, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Establir que la Comissió de Protecció Civil de Cornellà de Llobregat estarà 
integrada en aquest mandat pels membres següents:  
 
 

1. PRESIDENT/A 

 

 Senyor Antonio Balmón Arévalo  
 Alcalde 
 
 

2. VICEPRESIDENT/A 

 

 Senyora Emilia Briones Matamales  
 Regidora amb competències delegades en matèria de seguretat.  
 
 

3. VOCALS 

 

 VOCAL 1: 
 

Titular: Sra. Diana Colominas Batista.  
 Tècnica Municipal en matèria de Protecció Civil. 
 
Suplent: Sr. Joan Bou Cantos. 
 Tècnic especialista en seguretat viària. 

 
 

 VOCAL 2: 
 

Titular: Sr. Segundo Poblador Trinidad. 
 Inspector Cap de la Guàrdia Urbana. 
 
Suplent: Sr. Andrés José Doblas Gómez. 
 Inspector de la Guàrdia Urbana. 
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 VOCAL 3: 
 

Titular:  Sra. Inmaculada Solé Colomé.  
 Cap del Servei Territorial de Protecció Civil Barcelona. 
 
Suplent: Sr. Francesc Gomà Dalmases.  
 Tècnic del Servei Territorial de Protecció Civil de Barcelona. 

 
 

 VOCAL 4: 
 

Titular: Sr. Joan Rovira Morató. 
 Cap de Bombers de la Regió Metropolitana-Sud. 
 
Suplent: Sr. Alfons Saucedo Pedregal.  
 Cap del Parc de Bombers de Cornellà de Llobregat.  

 
 

 VOCAL 5: 
 

Titular: Sra. Carmen Costafreda Roda.  
 Cap de l’Àrea de Gestió d’Activitats, Ordenances i Administració de 

l’Espai Públic l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.  
 
Suplent: Sr. Marc Brugal Monsarro.  
 Tècnic Enginyer del Departament d’Activitats i Ordenances Cíviques 

de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.  
 
 

 VOCAL 6: 
 

Titular: Sr. Carlos González Cayuela.  
 Cap Tècnic del Departament de Política Territorial i Seguretat. 
 
Suplent: Sr. Celso Poyuelo Laplana. 
 Tècnic del Departament de Política Territorial. 

 
 

 VOCAL 7: 
 

Titular: Sr. David Calabuig Aracil.  
 Cap del Departament de Medi Ambient. 
 
Suplent: Sra. Mireia Plaza Plaza.  
 Tècnica del Departament de Medi Ambient.  
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4. SECRETARIA 

 

 Senyora Carmen Alonso Higuera 
 Secretaria General 
 
 
Segon.- Comunicar aquest Decret al President, Vicepresident i Secretaria de la 
Comissió Municipal de Protecció Civil, així com a les persones anomenades als efectes 
escaients 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. 
 
Tercer.- Donar compta al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la propera sessió 
que es convoqui, en compliment del que preveu l'article 22 del ROM, en concordança 
amb l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals.  

... 
 
 
 
- Decret núm. 2648/19 de data 10 de juliol 
... 
 
Mitjançant Decret núm. 2825/2018, de 4 de juliol i a l’emparo del que disposa l’article 
94 del ROM, aquesta Alcaldia va procedir a la constitució de dos Comissions tècniques 
per la implementació del Pla de Transformació Digital - Comissió de Direcció i 
Comissió de Coordinació - així com a la designació dels seus membres  
 
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, resulta necessari procedir a un nou 
pronunciament sobre la designació dels membres d’aquestes Comissions. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les competències que li confereix l’article 94 
del ROM, 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Actualitzar la composició de les Comissions tècniques d’implementació del 
Pla de Transformació Digital, que pel present mandat restaran integrades pels 
membres següents:  
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1. COMISSIÓ DE DIRECCIÓ  
 

1.1 Funcions 
 

 Facilitar la posta en funcionament 

 Liderar la consecució dels objectius principals.  

 Garantir la participació de recursos per part de l’entitat.  

 Adoptar decisions  

 Aprovar els resultats 

 Vist i Plau del producte 
 
 

1.2 Composició  
 

 Presidència: 
 

- L’Alcalde , Antonio Balmón Arévalo 
 
 

 Vicepresidències:  
 

- Tinenta d’Alcalde de Presidència  
Emilia Briones Matamales. 

 
- Tinent d’Alcalde d’Economia i Administració  

Sergio Fernández Mesa 
 
 

 Vocals 
 

- Director del projecte: Cap de l’Àrea de gestió Informàtica Oscar 
Toledano López. 

- Secretaria General: Carmen Alonso Higuera 
- Interventor: Joan Ramon Sagales Guillamón 
- Tresorera: Fuencisla Bolea Capistròs 
- Cap de l’Àrea de Gestió Administrativa General: Maria Jesus Olmedo 

Bulnes 
- Cap de l’Àrea de Recursos Jurídic: Laura Pérez Gálvez 

 
 
 
2. COMISSIÓ DE COORDINACIÓ 
 

2.1. Funcions  
 

 Establir les fases d’execució del projecte.  
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 Controlar les desviacions.  

 Seguiment dels acords i de la metodologia aplicada.  

 Marcar les dades de posada en funcionament dels diferent projectes. 

 Anàlisis de funcionament del projecte, incidències i adopció de mesures 
per al compliment dels objectius. 

 Avançar resultats a la Comissió de Direcció, traspàs decisions o 
incidències. 

 Calendaris de formació i temaris.  

 Vist i plau implantació dels mòduls  
 

2.2. Composició 
 

 Area de Gestió Informàtica: Marta Astó Rull 

 Secretaria: Jesus Chacón Murillo 

 Intervenció: Josefina González González 

 Tresoreria: Mª Angeles Sanz Arranz 

 Àrea Recursos Humans: Patricia Schmitt Íñiguez 

 Àrea Gestió Tributaria: Gemma Escofet Mata 

 Oficina d’Atenció al ciutadà:  Enric Térmens López  

 Àrea de Gestió Administrativa General: Amparo Moragrega Corona 

 Àrea de Recursos Jurídics: Maite Mateo López 

 Arxiu: Carmen Páez Morillas 
 
Segon.- Notificar el present decret als interessats als efectes oportuns 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. 
 
Tercer.- El règim jurídic i de funcionament d’aquestes Comissions serà el que es va 
establert al Decret de l’Alcaldia núm. 2825/2018, de 4 de juliol. 
 
Quart.- Donar compta al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la propera sessió 
que es convoqui, en compliment del que preveu l'article 22 del ROM, en concordança 
amb l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals.  

... 
 
 
- Decret núm. 2711/19 de data 12 de juliol 
... 
 
Durant els mandants anteriors, l’Alcaldia va efectuar a favor de diversos funcionaris i 
funcionaries municipals, una delegació de firma dels edictes a través dels quals es 
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sotmetin a informació pública els procediments municipals, sempre que aquest tràmit 
hagués sigut prèviament acordat per l’òrgan competent dins de la fase d’instrucció 
del procediment, o quan d’acord amb l’Ordenament Jurídic resulti un tràmit preceptiu 
i d’obligat compliment. 
 
Atès que un cop celebrades el passat dia 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 convenient procedir a l’establiment 
d’un nou sistema de delegació de firma dels Edictes municipals a través dels quals es 
sotmeten a informació pública els diferents procediments municipals. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Efectuar a favor dels funcionaris d’aquest Ajuntament que a continuació es 
relacionen, una delegació de firma dels edictes a través dels quals es sotmeten a 
informació pública els procediments municipals de qualsevol índole, sempre que 
aquest tràmit hagi sigut prèviament acordat per l’òrgan competent dins de la fase 
d’instrucció del procediment, o quan d’acord amb l’Ordenament Jurídic resulti un 
tràmit preceptiu i d’obligat compliment. 
 
 
1. Senyor Juan Ramon Sagalés Guillamón, Interventor Municipal, respecte dels 

edictes relatius als procediments que es tramitin a l’Àrea d’Intervenció. 
 
2. Senyora Mª Fuencisla Bolea Capistròs, Tesorera Municipal, respecte dels 

edictes relatius als procediments que es tramitin a l’Àrea de Tresoreria. 
 
3. Senyora Gemma Escofet Mata, Cap del Àrea de Gestió Tributària, respecte dels 

edictes relatius als procediments que es tramitin per aquesta Àrea. 
 
4. Senyora Patrícia Schmitt Íñiguez, Tècnica adjunta al Cap de l’Àrea de Gestió de 

Recursos Humans, respecte dels edictes relatius als procediments que es 
tramitin per aquesta Àrea. 

 
5. Senyora Dolors Leyva Grasa, Cap Jurídica i Administrativa de Política Territorial 

i Sostenibilitat, respecte dels edictes relatius als procediments que es tramitin 
per aquesta Àrea Municipal, llevat dels relatius al departament de Patrimoni. 

 
6. Senyor Antonio Amenós Alamo, Cap de Patrimoni, respecte dels edictes relatius 

als procediments que es tramitin pel Departament de Patrimoni. 
 
7. Senyora Mª Jesús Olmedo Bulnes, Cap de l’Àrea de Gestió Administrativa 

General, respecte dels edictes relatius als procediments que es tramitin en 
aquesta Àrea Municipal. 
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8. Senyora Carmen Costafreda Roda, Cap de l’Àrea de Gestió d’Activitats, 
Ordenances i Administració d’Espai Públic, respecte dels edictes relatius als 
procediments que es tramitin per aquesta Àrea. 

 
9. Senyora Laura Pérez Gálvez, Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos Jurídics, 

respecte dels edictes relatius als procediments que es tramitin per aquesta 
Àrea. 

 
10. Senyor José Lucena Gómez, Cap Administratiu d’Educació i Política Social, 

respecte dels edictes relatius als procediments que es tramitin per aquesta 
Àrea.  

 
11. Senyor Joan Culillas Jalencas, Coordinador general d’Alcaldia, respecte dels 

edictes relatius als procediments que es tramitin en aquesta Àrea municipal i 
respecte de la formalització telemàtica de les sol·licituds de recursos materials 
i/o tècnics inclosos dins dels Catàlegs de Serveis que ofereix la Diputació de 
Barcelona, en el marc dels Plans de la Xarxa de Governs Locals o altres Plans de 
cooperació municipal, que siguin sol·licitats per l’òrgan municipal competent en 
funció de la seva matèria i ratificats per l’òrgan de coordinació dels projectes 
transversals assignats a al Tinència d’alcaldia de Presidència. 

 
12. Senyor Javier Rubio Bretones, Cap de l’Àrea de gestió d’ocupació i inclusió 

social, respecte dels edictes relatius als procediments que es tramitin en 
aquesta Àrea municipal. 

 
13. Senyora Montserrat Acedo Acedo, Cap Administrativa de Cultura, Igualtat, 

Acció Comunitària i Esports, respecte dels edictes relatius als procediments que 
es tramitin en aquests Departaments municipals. 

 
14. Senyor David Calabuig Aracil, Tècnic de Medi Ambient, respecte dels edictes 

relatius als procediments que es tramitin en aquesta Àrea municipal. 
 
15. Senyora Carmen Alonso Higuera, Secretària General de l’Ajuntament, respecte 

dels edictes de la resta de procediments que es tramitin per aquest 
Ajuntament.  

 
Les delegacions de firma efectuades a favor de la Secretària General d’aquest 
Ajuntament, senyora Carmen Alonso Higuera, de l’Interventor, senyor Juan Ramon 
Sagalés Guillamón i de la Tresorera, senyora Mª Fuencisla Bolea Capistròs, 
s’estendran als funcionaris que, en la seva substitució, puguin actuar eventualment 
com a Secretaris, Interventors i Tresorers accidentals, d’acord amb el detall següent: 
 

a) Secretaris o Secretàries Accidentals: 
 

 Jesús Chacón Murillo, Cap de Secretaria General 

 Sonia Jiménez López. Advocada. 

 Pilar Lorenzo Comino. Advocada. 
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b) Interventors o Interventores Accidentals: 
 

 Irene Pascual Pascual. Cap de Fiscalització 

 Josefina González González, Cap de Comptabilitat. 
 
c) Tresorers o Tresoreres Accidentals: 
 

 M. Angeles Sanz Arranz, Cap de Recaptació 
 
 
Segon.- Efectuar, a favor de la Secretària General d’aquest Ajuntament, senyora 
Carmen Alonso Higuera, la delegació de firma de les comunicacions dels acords 
adoptats pels òrgans col·legiats de la Corporació que s’hagin de dirigir a altres òrgans 
o autoritats estatals, autonòmiques o locals. 
 
Tercer.- Efectuar, a favor de la Tècnica adjunta al Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos 
Humans, senyora Patrícia Schmitt Íñiguez, una delegació de firma respecte dels 
documents següents: 
 

 La signatura dels documents expedits per a la tramitació de variacions i 
cotitzacions del personal a la Seguretat Social. 

 

 La signatura dels documents expedits en virtut d’acord o resolució municipal per a 
la tramitació de demandes d’ocupació a l’INEM o a l’Oficina de Treball de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
 
Quart.- Les delegacions de firma s’hauran d’exercitar en els termes i dins dels límits 
d’aquest Decret, no sent susceptibles de ser delegades a favor d’un tercer. 
 
Els actes que es firmin per delegació, s’entendran firmats per aquesta Alcaldia com a 
titular de la competència originària, per la qual cosa, al peu d’aquests escrits es farà 
constar: 
 
 

“L’Alcalde 
Per delegació de firma segons Decret núm. ...., de ............ 

El/La .................................. 
Sig: ..................................” 

 
 
Cinquè.- Aquesta delegació, que en conformitat amb el que disposa l’article 9.2 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, no requereix publicació, tindrà efectes des del dia següent 
a la data d’aquest Decret, amb caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat 
d’advocació d’aquesta Alcaldia. 
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Sisè.- Notificar aquest Decret als funcionaris i funcionaries afectats i als diferents 
Departaments en que s’organitza aquest Ajuntament, entenent-se acceptada la 
delegació de firma de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores següents a la 
seva efectivitat no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació. 
 
Setè.- Comunicar aquest Decret, acompanyat de la relació de firmes autografiades 
corresponents, al Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona, a efectes de la seva 
inscripció al Registre d’Autoritats i Funcionaris facultats per firmar l’ordre d’inserció 
dels originals de tots aquells actes municipals que hagin de ser sotmesos a publicitat 
en el Butlletí Oficial de la Província a que es refereix l’article 8 de la Llei 5/2002, de 4 
d’abril, per la que es regulen els Butlletins Oficials de la Província. 
 
Vuitè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 

... 
 
 
- Decret núm. 2715/19 de data 12 de juliol 
... 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 125/2006, de 18 de gener, aquest Ajuntament va 
aprovar la constitució d’una Comissió interdepartamental de Seguiment, en execució 
de les previsions contingudes a l’article 24.1 del Reglament de l’ús de la llengua 
catalana, amb la missió de garantir el seu compliment.  
 
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 membres d’aquesta 
Comissió, en compliment del que disposa l'article 24.1 del Reglament per a l’ús de la 
llengua Catalana d’aquest Ajuntament, que estableix que els seus membres seran 
nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú decret. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Establir que la Comissió de Seguiment pel compliment del Reglament de l’ús 
de la llengua catalana prevista en el seu article 24.1 estarà integrada pels membres 
següents:  
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President titular: Senyor Antonio Balmón Arévalo 
 Alcalde President 
 
President delegat: Senyor Ot García Ruíz 
 Regidor delegat de Cultura i Comunicació 
 
 
Vicepresidenta: Senyora Rocío García Pérez 
 Tinenta d’Alcalde i Regidora delegada de l’Àrea d’Igualtat i 

Educació 
 
 
Vocals: 
 

 Senyora Patricia Schmitt Iñíguez 
Técnica Adjunta al Cap de l’Àrea de Gestió de RRHH 

 

 Senyor Enric de Vilalta i Pach 
Director del Centre de Normalització Lingüística 

 
 

 En representació de la Guàrdia Urbana: 
 

Titular: Senyora Aurora Batet Buenaventura 
 Agent 
 
Suplent: Senyor Andrés Doblas Gómez 
 Inspector de la Guardia Urbana 

 

 En representació de la Junta de Personal: 
 

Titular: Juan Ramón Torres Blanco 
 
 

 En representació del Comitè d’empresa: 
 
Titular: Eugenio Corchero Hernández  

 
 
Secretaria: 
 

 Senyora Carmen Alonso Higuera, Secretària General, o funcionari/a en qui delegui. 
 
Segon.- Entendre inclosa la delegació de la Presidència d’aquesta Comissió, dintre de 
les competències delegades de forma genèrica per aquesta Alcaldia a favor del 
Regidor de Cultura i Comunicació, senyor Ot García Ruiz, mitjançant Decret núm. 
2494/2019, de 20 de juny. 
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Tercer.- Comunicar aquests nomenaments a les persones designades, als efectes 
escaients i difondre el contingut d’aquesta resolució, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució, en la sessió 
extraordinària que es convoqui en compliment del que preveu l'article 22 del ROM, en 
concordança amb l’article 38, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 

... 
 
 
- Decret núm. 2716/19 de data 15 de juliol 
... 
 
En compliment del 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 mitjançant acord plenari 
adoptat en sessió extraordinària celebrada el dia 2 de juliol de 2019, aquest 
Ajuntament ha procedit a la creació i determinació de la composició de la Comissió 
Informativa especial de caràcter permanent anomenada Comissió de Patrimoni 
Arquitectònic i Històric Artístic, que junt amb les Comissions Informatives de caràcter 
general tindran que conformar la seva organització complementària municipal durant 
el present mandat, a la vista de la nova composició política d'aquest derivada dels 
resultats electorals de les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
209/2019, d’1 d’abril. 
 
Atès que d’acord amb el que de forma específica estableix l’article 22 de la Normativa 
del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Històric Artístic d’aquesta 
ciutat i, també, d’acord amb el que preveu l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb els articles 60.5 
i 58.3 del Decret Legislatiu núm. 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 79 del ROM,  tots els 
Grups Polítics Municipals, en proporció a la seva representativitat a l’Ajuntament,  
tenen dret a participar, mitjançant la presència dels seus Regidors i Regidores, en els 
òrgans complementaris de l'Ajuntament que tinguin per funció l'estudi, informe o 
consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple i el seguiment 
de la gestió de l’Alcalde, la Junta de Govern Local i els Regidors i Regidores que 
ostenten delegacions, amb la possibilitat prevista a l’article 60.5, en concordança 
amb el 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, de constituir Comissions 
Informatives en les que tots els Grups polítics municipals tinguin el mateix nombre de 
membres, sempre que s’apliqui en les seves votacions el sistema de vot ponderat. 
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Atès que aquesta ha sigut l’opció per la qual s’ha decantat el Ple Municipal en 
aquesta legislatura en adoptar els seus acords de creació de les Comissions 
Informatives generals i especials de caràcter permanent i que aquesta previsió es 
troba específicament contemplada al ROM. 
 
Atès que en conformitat amb l’article 82 del Reglament Orgànic Municipal, aquesta 
Alcaldia és competent, en la seva qualitat de President nat de tots els òrgans 
col·legiats complementaris d'aquesta Corporació, per designar els membres 
d'aquesta que han d'assumir la presidència de les Comissions Informatives en virtut 
de la corresponent delegació, així com per adscriure als diferents Vocals 
representants dels Grups Polítics Municipals, a proposta del Grup corresponent. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, a la vista de les propostes elevades pels diferents Grups 
Polítics amb representació municipal, i en ús de les facultats que legalment tinc 
conferides 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Nomenar President Delegat de la Comissió de Patrimoni Arquitectònic i 
Històric Artístic al Tinent d'Alcalde, membre de la Junta de Govern Local i regidor 
delegat de l’Àrea de Política Territori i Espai Públic, Sr. Antonio Martínez Flor, restant 
aquesta Comissió integrada pels regidors i regidores següents: 
 
 

COMISSIO DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I HISTÒRIC ARTÍSTIC 

 
President – Delegat:  Senyor Antonio Martínez Flor 
 
Vocals: 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (PSC–CP) 

 
- Titular:   Senyor Ot Garcia Ruíz  
- Suplent:  Senyora Rocio García Pérez  

 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal (ERC/AM) 

 
- Titular:  Senyora Raquel Albiol i Gilabert 
- Suplent:  Senyor Carles Alemany Lluís  
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 En representació del Grup Municipal del Partit Ciutadans, Partido de la 
Ciudadania (Cs) 

 
- Titular:  Senyor  Ismael Ciurana Sánchez  
- Suplent:  Senyor Daniel Martínez Rodríguez   

 
 

 En representació del Grup Municipal Podemos (PODEMOS). 
 

- Titular:  Senyora Maria Carmen López Álvarez 
- Suplent:  Senyora Elisabet García Petit 

 
 

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

 
- Titular: Senyor Sergio Gómez Márquez 
- Suplent: Senyor Claudio Carmona Vargas  

 
 
Segon.- La delegació al President d’aquesta Comissió Informativa, en conformitat 
amb el que disposa l'article 177 del ROM, en concordança amb l’article 44 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, produirà efectes des del dia 
següent a la data de notificació d'aquest Decret al Regidor afectat i tindrà caràcter 
indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació d'aquesta Alcaldia. 
 
Tercer.- Comunicar aquesta resolució als Regidors i Regidores afectats, entenent-se 
acceptada la competència delegada al President de la Comissió de forma tàcita, si 
dintre del termini de les vint-i-quatre hores següents no es manifesta res en contra o 
es fa ús de la delegació, així com a la Directora del Departament d’Acció Territorial i 
Habitatge i al funcionari que actuï com a Secretari de la Comissió per delegació de la 
Secretaria General de l’Ajuntament, pel seu coneixement i efectes. 
 
Quart.- Publicar aquesta delegació 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 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en concordança 
amb l'article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre i amb l’article 
169 del ROM 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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Cinquè.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera 
sessió extraordinària que es convoqui, en compliment del que es preveu a l’article 22 
del ROM, en concordança amb l'article 38 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

... 
 
 
- Decret núm. 2718/19 de data 15 de juliol 
... 
 
En compliment del que disposen els articles 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 304 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal 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 d0 d’octubre i 23.3. del ROM, aquest 
Ajuntament ha procedit a la determinació del nombre, característiques i retribucions 
del personal eventual, mitjançant acord plenari adoptat en sessió que va tenir lloc el 
passat dia 2 de juliol de 2019, en el qual s’han incorporat dos llocs de personal 
eventual d’assessorament especial als Grups polítics, sota la denominació d’Assessors 
de Grup municipals. 
  
Atès que d’acord amb els referits preceptes, en concordança amb l'article 9 del 
Reglament de Personal al Servei de les Entitats Locals de Catalunya, aprovat per 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, és competència d'aquesta Alcaldia el nomenament 
de les persones que hagin d'ocupar els llocs de treball de personal eventual creats pel 
Ple de la Corporació. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, vistes les propostes efectuades per les Portaveus dels 
Grups municipals d?ERC/AM i PODEMOS i en ús de les atribucions que em confereix 
l’article 22.2.2 del ROM, 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Nomenar personal eventual d’aquest Ajuntament, amb efectes del dia 8 de 
juliol de 2019, a les persones que a continuació es relacionen, per ocupar els llocs de 
treball que així mateix s'especifiquen: 
 
 

CÀRREC RETRIBUCIÓ NOM I COGNOM 

 
Assessor del Grup Municipal ERC/AM 36.720,29 €€ David Bravo Romero 
 
Assessora del Grup Municipal PODEMOS 36.720,29 €€ Marcos Galante Navarro 
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Segon.- Establir pels esmentats llocs de treball la dedicació i descripció que consta en 
la part dispositiva de l'acord plenari de 2 de juliol de 2019, pel qual es va aprovar la 
relació de llocs de treball del personal eventual d'aquesta Corporació. 
 
Tercer.- Publicar aquests nomenaments 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 estableix l'article 104 de la Llei 7/1985, de 2, d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, així com en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, en els termes exigits per l'article 304.3 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 per l’article 10 del Reglament de personal al servei de les Entitats Locals 
de Catalunya. 
 
En compliment del Principi de Transparència, difondre en la Seu Electrònica municipal 
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. 
 
Quart.- 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. 
 
Cinquè.- Notificar aquest Decret als interessats, així com al Departament de Recursos 
Humans d'aquest Ajuntament, pels seu coneixement i efectes. 
 
Sisè.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera sessió 
extraordinària que es convoqui, en compliment del que es preveu a l’article 22 del 
ROM, en concordança amb l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:02:21 al 00:04:00 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6badc65d016c3
cdb25e40037?startAt=141.0 
 
VOTACIÓ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6badc65d016c3cdb25e40037?startAt=141.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6badc65d016c3cdb25e40037?startAt=141.0


 
 

 
 

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

 

 55 

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA 
 
PUNT TERCER.- APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
NÚMERO 15/2019 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT 
FINANÇAT AMB CÀRREC A ROMANENT DE TRESORERIA I A BAIXES PER 
ANUL·LACIÓ DE DESPESES. 

Aprovar modificació de crèdit 
núm. 15/2019  

DICTAMEN 
... 
 
Vista la proposta de modificació de modificació de crèdit presentada pel Departament 
d’Esports per crèdit extraordinari amb càrrec a romanent de tresoreria, per fer front a 
les despeses ocasionades per la col·locació d’un mòdul durant les obres del pavelló de 
Can Carbonell, per un import de 1.300,00 euros. 
 
Vista proposta de modificació de crèdit presentada pel Departament de Gestió 
Administrativa General per suplement de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria, 
motivada per la necessitat de fer front a les necessitats de mobiliari per la creació de 
nous despatxos, per import de 20.000,00 euros. 
 
Vista la memòria justificativa de modificació del crèdit presentada pel Departament 
de Gestió Administrativa General, per suplement de crèdit amb càrrec a romanent de 
tresoreria, per fer front a les despeses motivades pel subministrament de vestuari al 
personal adscrit a les Escoles Bressol i a l’Escola d’Educació Especial Virolai, per 
import de 20.000,00 Euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits presentada pel Departament de Gestió 
Administrativa General, per suplement de crèdit  amb càrrec a romanent de 
tresoreria, motivada per la necessitat de fer front a diferents despeses de diversos 
departaments, per un import de 3.000,00 euros.  
 
Vista la memòria justificativa de modificació de crèdit presentada pel Departament 
del Gabinet d’Alcaldia per suplement de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria, 
per tal de fer front al pagament de la subvenció a la Fundació Utopia, per un import 
de 12.000, euros. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de crèdits per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria, presentada pel Departament de Cultura, motivada per la 
necessitat de fer front a les despeses ocasionades per facilitar la neteja del Fons 
documental de la Fundació Utopia, per un import de 20.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits presentada pel Departament de Recursos 
Jurídics per suplement de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria, motivada per la 
necessitat de fer front a diferents pagaments d’assegurances, per un import de 
35.000,00 euros. 
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Vista la proposta de modificació de crèdits presentada pel Departament de Recursos 
Humans, per suplement de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria, per tal de fer 
front a l’abonament de diferents indemnitzacions, per un import de 746.002,87 euros. 
 
Vista la memòria justificativa presentada pel Departament de Manteniment i Serveis, 
per suplement de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria, motivada per la 
necessitat de fer front a diferents despeses, per un import de 2.841.239,56 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit presentada pel Departament d’Informàtica, 
per suplement de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria, motivada per diferents 
despeses en telecomunicacions, per un import de 436.396,51 euros. 
 
Vista la memòria justificativa presentada pel Gabinet d’Acció Institucional de 
l’Alcaldia, per crèdit extraordinari amb càrrec a romanent de tresoreria, motivada per 
la necessitat de creació d’una partida pressupostària en matèria d’inversions de 
millora urbana, per un import de 160.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits presentada pel Departament de Cultura, 
per suplement de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria, per fer front a les 
despeses ocasionades per al lloguer de material necessari per l’organització 
d’activitats socials, culturals i esportives, per un import de 66.997,00 euros. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de crèdit presentada pel Departament de Polítiques 
d’Ocupació, per crèdit extraordinari amb càrrec a romanent de tresoreria, per fer 
front al pagament del lloguer de material informàtic, per un import de 12.000,00 
euros. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de crèdit presentada pel Departament d’Acció 
Comunitària, per suplement de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria, per fer 
front a les depeses originades per la celebració de les activitats previstes, per un 
import de 8.000,00 euros. 
 
Vista la memòria justificativa presentada de forma conjunta pels departaments de 
Guardia Urbana i Informàtica, per suplement de crèdit amb càrrec a baixes per 
anul·lació de despeses, motivada per la necessitat de fer front a l’adquisició d’un 
servidor videowall pel servei de la Guardia Urbana, per un import de 2.400,00 euros. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de crèdits per suplement de crèdits amb càrrec a 
baixes per anul·lació de despeses, presentada pel Departament de Guardia Urbana, 
motivada per la necessitat de front a diverses despeses ocasionades per l’ús dels 
vehicles, per un import de 8.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit presentada pel Departament de Patrimoni 
per crèdit extraordinari amb càrrec a romanent de tresoreria, motivada per fer front 
al pagament de les despeses ocasionades per l’arrendament d’un local per ús esportiu 
al Barri Almeda, per un import de 8.000,00 euros.  
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Vista la proposta de modificació de crèdit presentada pel Departament d’Acció Social 
per suplement de crèdit amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses, motivada per 
fer front a les despeses del Conveni amb el Consell Comarcal del Transport Adaptat, 
per un import de 8.985,80 euros.  
 
Vista la proposta de modificació de crèdit presentada pel Departament d’Intervenció 
per suplement de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria amb finançament 
afectat, per fer front a la distribució de resultats de la Comunitat de la Plana del 
Galet, per un import de 50.976,87 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit presentada pel Departament d’Esports per 
suplement de crèdit amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses, motivada per la 
necessitat de fer front a les despeses generades pel control analític de l’aigua del nou 
vas de la piscina Can Millars, per un import de 500,00 euros. 
 
Vist que s’ha detectat que l’expedient de modificació de crèdit núm. 6/2019 aprovat 
pel Ple de març d’enguany, es va produir un error en el reconeixement de crèdit 
d’exercicis tancants, ja que es va dotar la partida 0662.3321A.6290001 Pla 
Bibliotques/Adq.Llibres (Fons Doc.) (CR) d’un import de 549,99 euros pel pagament de 
la factura amb núm. de registre F/2019/18470 a nom de Versatil Produccions, S.L., 
quan aquesta dotació s’havia de fer a la partida 0662.3330A.2130003 Manteniment 
Equips Catell (CR), i per tant, procedeix la seva regularització. 
 
Vist que segons les dades extretes de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament 
aprovada per Decret d’Alcaldia núm. 860/18, de 2 de març de 2018, de les que resulta 
un superàvit provisional, en termes de capacitat de finançament SEC 2010, 
quantificat en 14.409.128,54€ a l’informe d’Intervenció núm. 08/051/2018 de 28 de 
febrer i 08/054/2018 de 2 de març. 
 
Atès que l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, determina que aquest superàvit s’ha de destinar a reduir el 
nivell d’endeutament net. 
 
Atès que la disposició addicional sisena d’aquesta norma, la vigència de la qual va 
estar prorrogada a la liquidació del pressupost de 2016 per la disposició addicional 
noranta-sisena de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2017 que establia 
regles especials per al destí del superàvit pressupostari, segons les quals aquest podia 
destinar-se al finançament d’inversions financerament sostenibles regulades a la 
disposició addicional setzena del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, però hores d’ara no s’ha prorrogat per a la liquidació de 2017 i per això no 
resulta aplicable a la liquidació del pressupost de l’exercici 2018. 
 
Atès que segons l’informe d’Intervenció núm. 08/054/2018, el superàvit restant, un 
cop deduïdes les aplicacions per a finançar les obligacions pendents d’aplicar al 
pressupost, en termes consolidats, quantificat provisionalment en 10.675.882,31 €, 
caldrà destinar-lo a amortització anticipada de deute de la societat mercantil 
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municipal Procornellà, ja que l’Ajuntament no te deute viu en l’actualitat, per la qual 
cosa, es proposa dotar 6.000.000,00, restant pendent l’aplicació, de moment, la 
quantitat de 4.675.882,31 euros. 
 
Atès el que disposa l’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 35, 
36 i 37 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Atès el que estableix l’article 14 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 
2019. 
 
Atès l’informe favorable de la Intervenció Municipal. 
 
El President de la Comissió Informativa d’Economia i Innovació, de conformitat amb el 
que estableix l’article 16.1.a) de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 2018, i 
vist el dictamen favorable de l’esmentada Comissió, proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 15/2019 per crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit finançat amb càrrec a romanent de tresoreria i a 
baixes per anul·lació de despeses que es proposa, segons el següent detall i resum per 
capítol 
 
MODIFICACIONS PER CREDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
  Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0001.3342A.4800000 SUBVENCIO FUNDACIO UTOPIA 3.579,00 12.000,00 0,00 15.579,00 
0112.3420B.6320006 ACTUACIONS ESTADI ATLETISME-RUGBY (INC. 17) 429.129,12 80.000,00 0,00 509.129,12 
0112.9330B.6320006 REF. EDIFICIS PUBLICS 415.621,90 125.000,00 0,00 540.621,90 
0555.3420B.2020000 ARRENDAMENT LOCAL US ESPORTIU BARRI 

ALMEDA 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 
0661.3380A.4800024 SUBVENCIO FUNDACIO UTOPIA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 
0778.9200J.2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIO 6.300,00 3.000,00 0,00 9.300,00 
0778.9200K.6250000 MOBILIARI/COMPRES 19.800,00 20.000,00 0,00 39.800,00 
0780.1320A.1200800 R.B./SEGURETAT CIUTADANA 438.525,91 20.000,00 0,00 458.525,91 
0780.1320A.1210000 C.DESTI/SEGURETAT CIUTADANA 186.549,07 15.000,00 0,00 201.549,07 
0780.1330A.1200800 R.B./SEGURETAT VIARIA 403.413,19 10.000,00 0,00 413.413,19 
0780.1500F.1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/INST.EN VIES PUBLIQUES 406.743,00 43.503,92 0,00 450.246,92 
0780.1500F.1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INST.EN VIES 

PUBLIQUES 57.641,00 6.702,00 0,00 64.343,00 
0780.1500F.1600000 SEGURETAT SOCIAL/INSTAL.EN VIES PUBLIQUES 239.143,00 18.833,68 0,00 257.976,68 
0780.1532A.1200800 R.B./REURBANITZACIO DE CARRERS 76.533,14 10.000,00 0,00 86.533,14 
0780.1700A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/MEDI AMBIENT 35.736,00 12.619,16 0,00 48.355,16 
0780.1700B.1100000 PERSONAL EVENTUAL/ESTUDIS I ACTUACIONS 

AMBIENTALS 63.964,93 10.000,00 0,00 73.964,93 
0780.2210A.1610400 INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERSONAL 

LABORAL 72.241,00 60.000,00 0,00 132.241,00 
0780.2210A.1620902 INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERS. FUNCIONARI 72.241,00 60.000,00 0,00 132.241,00 
0780.2411C.1310000 LABORAL EVENTUAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR 968.210,00 57.800,00 0,00 1.026.010,00 
0780.2411C.1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR 357.810,00 27.200,00 0,00 385.010,00 
0780.3230A.1210100 C.ESPECIFIC/CONSERGERIA ESCOLES 205.889,48 2.500,00 0,00 208.389,48 
0780.4300A.1200800 R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CIVIQUES 126.331,00 13.381,92 0,00 139.712,92 
0780.4300A.1210000 C.DESTI/ACTIVITATS I ORDENANCES CIVIQUES 66.816,00 5.737,22 0,00 72.553,22 
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0780.4300A.1210100 C.ESPECIFIC/ACTIVITATS I ORDENANCES 
CIVIQUES 93.990,00 11.341,39 0,00 105.331,39 

0780.4300A.1500000 PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORDENANCES 
CIVIQUES 31.459,00 3.786,43 0,00 35.245,43 

0780.4300A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/ACTIVITATS I ORD.CIVIQUES 85.892,00 8.176,67 0,00 94.068,67 
0780.4312A.1200800 R.B./MERCATS MUNICIPALS 26.333,00 10.527,84 0,00 36.860,84 
0780.4312A.1210000 C.DESTI/MERCATS MUNICIPALS 11.474,00 5.737,22 0,00 17.211,22 
0780.4312A.1210100 C.ESPEDIFIC/MERCATS MUNICIPALS 17.732,00 7.241,57 0,00 24.973,57 
0780.4312A.1500000 PRODUCTIVITAT/MERCATS MUNICIPALS 6.904,00 3.444,89 0,00 10.348,89 
0780.4312A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/MERCATS MUNICIPALS 16.511,00 6.871,30 0,00 23.382,30 
0780.9200C.1600000 SEGURETAT SOCIAL/INFORMATICA 90.686,00 9.022,58 0,00 99.708,58 
0780.9200D.1200800 R.B./CONSERGERIA 125.307,00 30.765,38 0,00 156.072,38 
0780.9200D.1210000 C.DESTI/CONSERGERIA 45.223,00 11.081,68 0,00 56.304,68 
0780.9200D.1210100 C.ESPECIFIC/CONSERGERIA  125.972,00 28.207,60 0,00 154.179,60 
0780.9200D.1500000 PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA 42.517,00 9.879,83 0,00 52.396,83 
0780.9200D.1600000 SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA 135.173,00 24.628,30 0,00 159.801,30 
0780.9200G.1200800 R.B./SECRETARIA GENERAL 166.428,00 36.005,10 0,00 202.433,10 
0780.9200G.1210000 C.DESTI/SECRETARIA GENERAL 82.399,00 20.317,06 0,00 102.716,06 
0780.9200G.1210100 C.ESPECIFIC/SECRETARIA GENERAL 173.354,00 22.580,50 0,00 195.934,50 
0780.9200G.1500000 PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL 30.164,00 8.344,48 0,00 38.508,48 
0780.9200G.1600000 SEGURETAT SOCIAL/SECRETARIA GENERAL 118.450,18 23.121,81 0,00 141.571,99 
0780.9200I.1200800 R.B./ASSESSORIA JURIDICA 82.421,76 15.000,00 0,00 97.421,76 
0780.9200I.1210000 C.DESTI/ASSESSORIA JURIDICA 50.848,98 9.000,00 0,00 59.848,98 
0780.9200A.1200800 R.B./RECURSOS HUMANS 122.442,40 10.000,00 0,00 132.442,40 
0780.9310A.1200800 R.B./INTERVENCIO 208.555,00 10.249,32 0,00 218.804,32 
0780.9310A.1210000 C.DESTI/INTERVENCIO 107.331,00 5.085,30 0,00 112.416,30 
0780.9310A.1210100 C.ESPECIFIC/INTERVENCIO 222.158,00 5.626,79 0,00 227.784,79 
0780.9310A.1500000 PRODUCTIVITAT/INTERVENCIO 54.169,00 2.296,29 0,00 56.465,29 
0780.9310A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIO 144.689,00 5.563,97 0,00 150.252,97 
0780.9320A.1200800 R.B./GESTIO TRIBUTARIA 180.011,00 10.249,32 0,00 190.260,32 
0780.9320A.1210000 C.DESTI/GESTIO TRIBUTARIA 78.157,00 5.085,30 0,00 83.242,30 
0780.9320A.1210100 C.ESPECIFIC/GESTIO TRIBUTARIA 128.050,00 5.626,79 0,00 133.676,79 
0780.9320A.1500000 PRODUCTIVITAT/GESTIO TRIBUTARIA 41.893,00 2.296,29 0,00 44.189,29 
0780.9320A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/GESTIO TRIBUTARIA 104.612,00 5.563,97 0,00 110.175,97 
0785.9200I.2240000 ASSEGURANCES/RECURSOS JURIDICS 209.887,00 35.000,00 0,00 244.887,00 
0884.3420B.2020000 LLOGUER MODUL PROVISIONAL 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00 
0006.9200F.2060000 LLOGUER EQUIPS TELEFONICS 57.760,00 83.248,19 0,00 141.008,19 
0006.9200F.2220000 CONSUM TELEFONS 314.378,00 353.148,32 0,00 667.526,32 
0112.1340A.2270600 C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA/MOBILITAT 6,00 3.000,00 0,00 3.006,00 
0112.1500C.2270600 C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA 20.000,00 18.000,00 0,00 38.000,00 
0112.1510D.6250000 JOCS INFANTILS 50.000,00 15.000,00 0,00 65.000,00 
0112.1510D.6250001 MOBILIARI URBA 1,00 50.000,00 0,00 50.001,00 
0112.1532B.2100000 REPARACIO VIES PUBLIQUES (A) 50.000,00 90.000,00 0,00 140.000,00 
0112.1532B.2219900 SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES 163.826,51 50.000,00 0,00 213.826,51 
0112.1600A.2279900 C.P.S./CLAVEGUERAM 594.920,00 45.527,66 0,00 640.447,66 
0112.1621A.2269900 ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA 8.000,00 3.000,00 0,00 11.000,00 
0112.1621A.2279900 C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRERIES 1.617.088,00 118.458,02 0,00 1.735.546,02 
0112.1621A.2279903 C.P.S./RECOLLIDA SELECTIVA MATERIA 

ORGANICA 602.854,00 26.484,83 0,00 629.338,83 
0112.1621A.2279909 C.P.S./RECOLLIDA SELECTIVA 1.244.516,00 74.437,57 0,00 1.318.953,57 
0112.1630A.2270000 C.P.S./NETERJA VIARIA 4.970.583,00 410.775,29 0,00 5.381.358,29 
0112.1650A.6330003 RENOVACIO PUNTS DE LLUM 1,00 11.000,00 0,00 11.001,00 
0112.1710A.2100000 CONSERVACIO JARDINERIA 100.000,00 105.000,00 0,00 205.000,00 
0112.1710A.2100001 REP. INSTAL·LACIO REG PER ASPERSIO 110.133,00 109.029,28 0,00 219.162,28 
0112.1710A.2210101 SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR 360.000,00 300.000,00 0,00 660.000,00 
0112.1710A.2279901 C.P.S./MANT. INSTAL·LACIONS REG 219.960,00 116.739,22 0,00 336.699,22 
0112.1710A.6190000 PLANT.ARBRES I CIRURGIA ARBORIA 92.000,00 30.000,00 0,00 122.000,00 
0112.3230B.2120001 CONSERVACIO I REPARACIO ESCOLES 110.000,00 20.000,00 0,00 130.000,00 
0112.3230B.6220001 CONST.SALA POLIVALENT CEIP L'ARENY 415.345,78 324.050,29 0,00 739.396,07 
0112.3230B.6320008 OBRES CENTRES EDUCATIUS 50.000,00 85.000,00 0,00 135.000,00 
0112.3420B.2130000 CONS. I REP. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 90.000,00 20.000,00 0,00 110.000,00 
0112.3420B.2219900 SUBM. MATERIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 46.500,00 20.000,00 0,00 66.500,00 
0112.3420B.6220000 NOU ESPAI CAMP MPAL. FUTBOL ST.ILDEFONS 

(PRES.PART) 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 
0112.3420B.6250001 TENDAL CAMP DE RUGBY 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00 
0112.3420B.6320000 INSTAL·LACIONS/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 20.000,00 15.000,00 0,00 35.000,00 
0112.3420B.6320001 REPARACIONS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 51.042,95 10.000,00 0,00 61.042,95 
0112.9330B.2120000 CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS 80.000,00 20.000,00 0,00 100.000,00 
0112.9330B.2130000 REP.CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT 175.000,00 16.000,00 0,00 191.000,00 
0112.9330B.2210101 SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS 467.000,00 40.000,00 0,00 507.000,00 
0112.9330B.2210201 SUBMINISTRAMENT GAS EFIFICIS 375.000,00 60.000,00 0,00 435.000,00 
0112.9330B.2219900 SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS 139.210,22 25.000,00 0,00 164.210,22 
0112.9330B.6320000 INSTAL·LACIONS EDIFICIS PUBLICS 50.000,00 15.000,00 0,00 65.000,00 
0112.9330C.2270000 C.P.S./NETEJA CENTRES 4.210.199,00 345.737,40 0,00 4.555.936,40 
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0333.2411G.2060000 LLOGUER MATERIAL INFORMATIC 
(EQUIPS)/POL.OCUPACIO 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 

0661.3380A.2030000 LLOGUER MATERIAL CULTURA 119.741,00 17.135,00 0,00 136.876,00 
0661.3380A.2260907 ACTIVITATS CULTURA 79.000,00 30.000,00 0,00 109.000,00 
0661.3380A.2279900 C.P.S./MUNTATGE TARIMES 211.105,00 19.842,00 0,00 230.947,00 
0001.1532A.6190000 PROJECTES ACTUACIONS MILLORA URBANA 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00 
0883.3371F.2269902 ACTIVITATS CENTRES CIVICS (A) 77.500,00 8.000,00 0,00 85.500,00 
0661.3340D.7800001 TRANSF.CAPITAL PATRONAL CULT. I RECREATIU 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 
 
   4.394.915,94 0,00 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
  Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 11.927.885,15 4.394.915,94 0,00 16.322.801,09 
 
 TOTAL INGRESSOS  4.394.915,94 0,00 
 
 
 
MODIFICACIONS PER CREDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA DESP. 
FINANÇAMENT AFECTAT 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
  Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
1201.9430A.4620000 TRANSF. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS (A) 49.475,00 50.976,87 0,00 100.451,87 
 
   50.976,87 0,00 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
  Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
120.187.010 ROMANENT TRESORERIA DES.FINANÇAMENT 

AFECTAT 0,00 50.976,87 0,00 50.976,87 
 
 TOTAL INGRESSOS  50.976,87 0,00 
 
 
 
 
MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC A BAIXES PER ANUL.LACIÓ DE DESPESES 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
  Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0884.3420A.2279901 C.P.S./CONTROL ANALITIC AIGUA PISCINES 1.736,00 500,00 0,00 2.236,00 
0884.3420B.2269901 FORMACIONS SALUDABLES DE GESTIO I SEG. 

ESPORTIVA 6.000,00 0,00 500,00 5.500,00 
0006.9200C.6260003 INVERSIONS EN EQUIPOS INFORMATIC 

(HARDWARE) 119.040,02 2.400,00 0,00 121.440,02 
0116.1300A.2219900 MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA 37.821,00 0,00 10.400,00 27.421,00 
0116.1300A.2140000 REPARACIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (A) 25.931,00 8.000,00 0,00 33.931,00 
0778.3230C.2210401 VESTUARI ESCOLES BRESSOL 5.500,00 20.000,00 0,00 25.500,00 
0778.1320A.2210401 VESTUARI GUARDIA URBANA 255.000,00 0,00 20.000,00 235.000,00 
0662.3321A.6290001 PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOC.) 

(CR) 5.796,03 0,00 549,99 5.246,04 
0662.3330A.2130003 MANTENIMENT EQUIPS/CASTELL (CR) 0,00 549,99 0,00 549,99 
0332.2311A.4650000 C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/TRANSPORT ADAPTAT 80.512,00 8.985,80 0,00 89.497,80 
0332.2311A.2270600 TREBALLS TECNICS/GENT GRAN 144.500,00 0,00 8.985,80 135.514,20 
 
 TOTAL DESPESES  40.435,79 40.435,79 
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RESUM PER CAPÍTOLS 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Altes Baixes 
 

Cap. I.- Despeses de personal ..........................  746.002,87 0,00 
Cap. II.- Desp. corrents béns i serveis ...............  2.636.912,77 39.885,80 
Cap. IV.- Transferències corrents .......................  91.962,67 0,00 
Cap. VI.- Inversions reals....................................  968.450,29 549,99 
Cap. VII.- Transferències de capital ....................  25.000,00 
 
 TOTAL ..................................................  4.486.328,60 40.435,79 

 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 
 Altes Baixes 
 
Cap. VIII.- Actius Financers  .................................  4.445.892,81 0,00 
 
 TOTAL ..................................................  4.445.892,81 0,00 
 
 
 
Segon.- Modificar el Programa de Finançament del Pla d’Inversions annex al 
Pressupost de l’Ajuntament per a 2019 aprovat al Ple de data 20 de desembre de 
2018, quedant segons el quadre annex. 
 
Tercer.- Exposar al públic el pressent acord en els termes establerts en l’article 169 
del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Quart.- El present acord s’entendrà definitiu si en el termini d’exposició pública no hi 
ha reclamació contra el mateix. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:04:01 al 00:09:40 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6badc65d016c3
cdb25e40037?startAt=241.0 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6badc65d016c3cdb25e40037?startAt=241.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6badc65d016c3cdb25e40037?startAt=241.0
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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 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, 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. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 
PUNT QUART.- ESTIMAR ÍNTEGRAMENT LES AL·LEGACIONS DE LA SENYORA 
ROSA JUNYENT BALASH I GERMANS, PARCIALMENT LES DE LA SENYORA 
AMPARO RIUS RAMON I LES DE LA SENYORA MARIA LLUÏSA BOSCH SOLÉ, I 
DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS DE CORNELLÀ TINTES S.L.U., 
REPRESENTADA PELS SENYORS RICARDO SANCHÍS CASTELLÓ I JUAN RAMON 
GIMÉNEZ NOELLE I, APROVAR DEFINITIVAMENT EL PLA DE MILLORA 
URBANA TINTES (PMU7). 

Estimar i desestimar al·legacions i 
aprovar definitivament el Pla de 
Millora Urbana Tintes (PMU7) 
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DICTAMEN 
... 
 
Vist l’expedient incoat per a l’aprovació del Pla de Millora Urbana Tintes (PMU7) 
Novembre 2018, redactat per l’arquitecte Ricard Casademont i Altimira. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 6 d’abril de 2018, en virtut del qual 
s’aprovà inicialment l’esmentat Pla de Millora Urbana i s’acordà la seva publicació, la 
qual es va dur a terme mitjançant inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 17 d’abril de 2018, en el diari “El Periódico de 
Catalunya” del dia 19 d’abril de 2018, a la Web municipal entre els dies 26 d’abril de 
2018 i 26 de maig de 2018 i al Tauler d’Anuncis de la corporació entre els dies 18 
d’abril de 2018 a 18 de maig de 2018, per un termini d’un mes, així com les 
notificacions efectuades a tots els interessats a l’expedient, i en aquell tràmit 
d’exposició pública s’han presentat sis al·legacions i suggeriments que han estat 
contestades i obren a l’expedient, i s’exposen en l’informe tècnic de 13 de febrer de 
2019 de l’Arquitecte Municipal, Sr. Miquel Garriga. 
 
Les al·legacions han estat estudiades i s’exposa la seva proposta de resposta en 
l’informe del redactor del projecte Sr. Ricard Casademont i Altimira de data que es 
transcriu parcialment a continuació: 
 
“INFORME DE RESPOSTA D’AL·LEGACIONS I INFORMES D’ADMINISTRACIONS I 
ORGANISMES SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE MILLORA URBANA TINTES 
(PMU7) DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
 
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat va aprovar el Pla de 
Millora Urbana Tintes (PMU7) en data 6 d’abril de 2018 i publicat en el BOPB  del dia 
25 d’abril de 2018. 
 
Durant el període d’informació al públic s’han tingut entrada al registre de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat les al·legacions i informe de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona següents:  
 
 
AL·LEGACIONS I INFORMES D’ADMINISTRACIONS I ORGANISMES 
 
1.- ROSA JUNYENT BALASCH I GERMANS 
 
En data 17 de maig de 2018 té entrada en el Registre d’entrada de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat amb núm. 20.130, l’al·legació de la Sra. Rosa Junyent Balasch, 
major d’edat, amb DNI 46.559.634-K actuant en nom propi i en el dels seus germans 
Meritxell, Oriol i Roger Junyent Balasch i amb domicili a efectes de notificacions al 
carrer San Isidre, 11 porta 3 de Cornellà de Llobregat (08940), vist la documentació 
aportada exposa, en termes generals, els aspectes següents: 
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- Sol·liciten modificar el sistema d’actuació del PAU2 per tal que sigui executat 

mitjançant el sistema d’actuació de reparcel·lació, en la modalitat de compensació 
bàsica. 

 
 
ANÀLISI: 
 
S’han detectat contradiccions respecte al sistema d’actuació de reparcel·lació del 
PAU2, en concret en el punt 3.2.7 Divisió Poligonal i a l’article 17 de la normativa es 
diu que el sistema d’actuació es el de reparcel·lació en la modalitat per cooperació i 
en canvi, al punt 6.1b Descripció de la Divisió Poligonal. PAU2 es reflexa la modalitat 
de compensació bàsica. 
 
De l’anàlisi del document es desprèn l’existència d’una errada consistent en 
intercanviar la modalitat del sistema reparcel·latori entre els polígons d’actuació. Per 
les característiques del PAU2 el sistema d’actuació correcta es el de reparcel·lació en 
la modalitat de compensació bàsica. 
 
 
CONCLUSIÓ: 
 
S’estima l’al·legació i es corregeix al Pla de Millora Urbana per l’aprovació definitiva 
les errades dels punts 3.2.7 Divisió Poligonal, 6.1b Descripció de la Divisió Poligonal i 
l’article 17 de la normativa. Es considera que el polígon d’actuació PAU2 s’haurà 
d’executar mitjançant el sistema d’actuació de reparcel·lació en la modalitat de 
compensació bàsica. 
 
 
2.- AMPARO RIUS RAMÓN 
 
En data 18 de maig de 2018 té entrada en el Registre d’entrada de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat amb núm. 20.231, l’al·legació de la Sra. Amparo Rius Ramon, 
major d’edat, amb DNI 38.348.060-E actuant en nom propi i amb domicili a efectes de 
notificacions al Passeig dels Ferrocarrils Catalans, 4 de Cornellà de Llobregat (08940), 
vist la documentació aportada exposa, en termes generals, els aspectes següents: 
 

- Considera que la seva finca, situada al Passeig dels Ferrocarrils Catalans número 
4 de Cornellà de Llobregat, amb referència cadastral núm. 
2184802DF2728C0001QT es sòl urbà consolidat a tots els efectes legals. També 
que hi ha un error en la transcripció de la referència cadastral al quadre 
d’estructura de la propietat del PMU7. 

 
- Sol·licita que el PMU7 tingui present la condició de residència habitual de la 

propietat, tant d’ella com dels seus nets, alhora de beneficiar-se del dret de 
reallotjament. 
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ANÀLISI: 
 
Tal i como es desprèn de l’articulat del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (en endavant 
TRLUC), el concepte de sòl urbà consolidat correspon als preceptes 25 al 31. (...) De 
l’anàlisi d’aquests articles es desprèn que la finca objecte del present informe té la 
condició de sòl urbà no consolidat ja que per a què esdevingui a sòl urbà consolidat 
ha de complir l’article 30 del TRLUC i un dels seus condicionants es que tingui condició 
de solar d’acord amb l’article 29 del TRLUC. 
 
La finca no compleix cap dels punts de l’article 29 del TRLUC. Efectivament, d’acord 
amb el planejament urbanístic, tan el vigent com el del PGM76, els terrenys estan 
afectats per sistema d’espais lliures (clau 6b) i viari (clau 5). Això vol dir, que no estan 
urbanitzats d’acord amb les determinacions establertes pel planejament urbanístic 
(Art. 29a del TRLUC). Els requisits b/c/d de l’article 29 tampoc es compleixen. A més a 
més, l’edifici construït a la finca està clarament deprimit respecte la rasant dels 
carrers existents. La finca objecte de la present al·legació resta afectada per sistemes. 
(...) 
 
 
CONCLUSIÓ: 
 
- S’estima l’al·legació en relació a la resolució de l’error detectat sobre la referència 

cadastral de la finca. La referència cadastral correcta de la finca es 
2184802DF2728C0001QT. S’ha rectificat als quadres del PMU7 per a l’aprovació 
definitiva. En concret, als punts 2.3 Estructura de la propietat i  al 6.1a Descripció 
de la Divisió Poligonal. 

 
- S’estima l’al·legació de la condició de residència habitual de la finca aportada i 

s’inclou al punt 2.3 Estructura de la propietat del PMU7 aquest fet.  
 

Es clarifica que en el consegüent projecte de reparcel·lació s’incorporaran tots els 
valors de l’edificació existent aportats de cara a indemnitzacions i a la vegada, es 
donarà prioritat al reallotjament dins l’àmbit que ens ocupa i més concretament 
en la Unitat Edificatòria UE2.  
 
Pel que fa al reallotjament dels afectats urbanístics del sector, tant el projecte de 
reparcel·lació com el projecte d’urbanització establiran els mecanismes necessaris 
per a garantir aquest extrem. 

 
- Per a la resta d’al·legacions es desestimen. 
 
 
 
3.- MARIA LLUÏSA BOSCH SOLÉ 
 

En data 29 de maig de 2018 té entrada en el Registre d’entrada de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat amb núm. 21.585, l’al·legació de la Sra. Maria Lluïsa Bosch 
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Solé, major d’edat, amb DNI 38.048.381-X actuant en nom propi i amb domicili a 
efectes de notificacions al carrer Lluis Carulla, 43 de l’Espluga de Francolí (43440), 
vist la documentació aportada exposa, en termes generals, els aspectes següents: 
 
1. Considera que la finca, situada en el Passeig dels Ferrocarrils Catalans número 

10 de Cornellà de Llobregat ostenta la condició de sòl urbanitzat i la 
classificació d’urbà consolidat a tots els efectes legals. 

 
2. Considera que hi ha arbitrarietat en la divisió poligonal efectuada, en les 

càrregues imputades a cadascun dels polígons d’actuació i inviabilitat 
econòmica de l’actuació plantejada. 

 
3. Sol·licita que es clarifiqui quin és el règim urbanístic previst per als terrenys del 

carrer Pius XII incorporats en l’àmbit del PMU. 
 
4. Sol·licita el sostre de l’edificació corresponent al sistema d’habitatge dotacional 

(clau 10hp). 
 
5. Ha detectat una contradicció en el document quan fa menció al sistema 

d’execució del Polígon d’actuació 1 (PAU1). 
 
6. Sol·licita que el PMU7 tingui present la condició de residència habitual de la 

propietat, on resideixen persones en qualitat d’arrendataris, alhora de 
beneficiar-se del dret de reallotjament. 

 
7. Sol·licita que s’incorpori al PMU7 un pla d’etapes on es concreti l’establiment 

de les previsions temporals i terminis concrets per a l’execució de les obres 
d’urbanització i per l’inici i finalització de les d’edificació. 

 
 
ANÀLISI: 
 
1. Tal i como es desprèn de l’articulat del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (en 
endavant TRLUC), el concepte de sòl urbà consolidat correspon als preceptes del 25 al 
31. (...) 
 
De l’anàlisi d’aquests articles s’extreu que la finca objecte del present informe té la 
condició de sòl urbà no consolidat ja que per a què esdevingui a sòl urbà consolidat 
ha de complir l’article 30 del TRLUC i un dels seus condicionants es que tingui condició 
de solar d’acord amb l’article 29 del TRLUC. 
 
La finca no compleix cap dels punts de l’article 29 del TRLUC. Efectivament, d’acord 
amb el planejament urbanístic tant del vigent com del PGM76 els terrenys estan 
afectats per sistema d’espais lliures (clau 6b) i viari (clau 5). Això vol dir, que no estan 
urbanitzats d’acord amb les determinacions establertes pel planejament urbanístic 
(Art. 29a del TRLUC). Els requisits b/c/d de l’article 29 tampoc es compleixen. A més a 
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més, l’edifici construït a la finca està clarament deprimit respecte la rasant dels 
carrers existents. 
 
Les qualificacions que afecten a la finca es remunten al Pla General Metropolità 
(PGM) que es va aprovar el 14 de juliol de 1976. Els documents es poden consultar 
fent una cerca amb el codi de la Direcció General d’Urbanisme 1976/000477 a la 
pàgina web del Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya. 
 
Posteriorment, durant els anys 1984-1985, es va aprovar, per tot l’àmbit del PGM, a 
excepció de Barcelona, a escala 1:2000, el text refós de transcripció a escala 1:2000 
de les determinacions del Pla General Metropolità. 
(...) 
 
2. El document presentat per l’aprovació inicial aporta una valoració justificativa  
segons la qual l’assumpció de beneficis i càrregues del PAU 1 es del 80% 
respectivament; es a dir compta amb el 80% de l’aprofitament del conjunt i amb el 
80% de les càrregues, de manera que el polígon PAU 2 compta amb el 20% de 
l’aprofitament i amb el 20% de les càrregues. 
 
Tanmateix la valoració de cadascun dels PAU’s conté errades, doncs s’assigna un 
sostre de 5.505,71 m2 al PAU 2 quan d’acord amb la normativa i amb la resta del 
document, el PAU 2 compta amb un sostre total de 4.699,45 m2 (3.953,45 m2 de 
residencial i 746 m2 de comercial) en conseqüència el sostre net d’aprofitament 
privat (exclòs el sostre de cessió), assignat al PAU 1 també és erroni, atès que no és de 
21.669,57 m2 sinó de 22.475,84m2. 
 
D’altra banda en l’apartat 5 de la memòria sobre viabilitat econòmica del sector, el 
document extreu un valor de repercussió del sòl mig homogeneïtzat; a l’hora de 
calcular l’aprofitament de cada polígon el document utilitza aquest valor 
homogeneïtzat i en resta les càrregues de manera que se’n pot obtenir l’aprofitament 
net de cada polígon en valor absolut. Tanmateix els polígons no són homogenis, de 
manera que cal calcular l’aprofitament de cada polígon en funció dels valors dels usos 
continguts en aquests. 
 
A més a més, el càlcul acaba aquí, de manera que la justificació de l’equilibri 
poligonal no acaba fent la comparativa per tal de poder comprovar que realment no 
hi ha una diferència superior al 15%. 
(...) 
 
3. El PMU7 incorpora al primer punt de la memòria els antecedents i planejament 
vigent que afecta al document presentat.  
 
4. El sostre màxim definit pel sistema d’habitatge dotacional està inclòs al punt 3.2.5 
Sistema d’habitatge dotacional. Ve definit a partir del gàlib edificable definit en els 
plànols d’ordenació i l’envolupant fixats a l’illa 3. L’aplicació de les condicions de 
l’edificació a partir dels paràmetres propis d’alineació a carrer determinen un sostre 
màxim de 4.260m2st. 
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El sistema d’assignar l’edificabilitat pel planejament pot ser assignant un sostre 
màxim de forma numèrica (a m²sostre/m²sòl) atorgant un gàlib on situem aquest 
sostre o assignar, com es el cas, el sostre des dels paràmetres edificatoris de manera 
que el sostre es calcula  a partir d’aquests.  
 
Al punt 1.1 Planejament Vigent del PMU7 per l’aprovació definitiva s’ha completat 
l’apartat on es parla del sistema urbanístic d’habitatge dotacional públic. S’ha de 
tenir present, que els paràmetres que marquen la Modificació puntual del PGM-76 
per a la implantació del sistema urbanístic d’habitatge dotacional públic al terme 
municipal de Cornellà de Llobregat aprovada i donada conformitat al text refós, en 
data 13 de febrer i 27 d’abril de 2007 pel conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques (DOGC núm. 4893 de 29/05/2007), son orientatius i de caràcter estàndard 
a concretar en el planejament que el desenvolupi (PMU7). 
 
5. S’han detectat contradiccions respecte al sistema d’actuació de reparcel·lació del 
PAU1, en concret a l’article 16 de la normativa es diu que el sistema d’actuació es el 
de reparcel·lació en la modalitat per compensació bàsica i en canvi, al punt 6.1a 
Descripció de la Divisió Poligonal. PAU1 es reflexa la modalitat de cooperació. 
 
De l’anàlisi del document es desprèn l’existència d’una errada consistent en 
intercanviar la modalitat del sistema reparcel·latori entre els polígons d’actuació. Per 
les característiques del PAU1 el sistema d’actuació correcta es el de reparcel·lació en 
la modalitat de cooperació. 
 
 
CONCLUSIÓ: 
 
- S’estima l’al·legació respecte a la modalitat del sistema d’actuació del PAU1. Es 

corregeix al PMU7 per l’aprovació definitiva les errades del punt 6.1a Descripció 
de la Divisió Poligonal. PAU1 i l’article 16 de la normativa. Es considera que el 
polígon d’actuació PAU1 s’haurà d’executar mitjançant el sistema d’actuació de 
reparcel·lació en la modalitat de cooperació. 

 
- S’estima l’al·legació de la condició de residència habitual de la finca aportada i 

s’inclou al punt 2.3 Estructura de la propietat del PMU7 aquest fet.  
 
Es clarifica que en el consegüent projecte de reparcel·lació s’incorporaran tots els 
valors de l’edificació existent aportats de cara a indemnitzacions i a la vegada, es 
donarà prioritat al reallotjament dins l’àmbit que ens ocupa i més concretament 
en la Unitat Edificatòria UE2.  
 
Pel que fa al reallotjament dels afectats urbanístics del sector, tant el projecte de 
reparcel·lació com el projecte d’urbanització establiran els mecanismes necessaris 
per a garantir aquest extrem. 
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- S’estima l’al·legació de completar l’agenda amb la previsió temporal de l’execució 

dels polígons. L’article 15 Etapes de la normativa del PMU7 per l’aprovació 
definitiva la concreta amb més precisió.  

 
- Per a la resta d’al·legacions es desestimen. 
 
 
4.- CORNELLÀ TINTES S.L.U 
 
En data 31 de juliol de 2018 té entrada en el Registre d’entrada de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat amb núm. 31.926, l’al·legació del Sr. Ricardo Sanchís Castelló i 
Juan Ramón Gimenez Noelle majors d’edat, amb DNI 38.000.791-F i 37.738.522-F, 
respectivament, obrant en nom i representació de la mercantil, Cornellà Tintes SLU, 
en la seva qualitat d’administrador mancomunats, amb CIF B-67186080, i domicili a 
Barcelona, Avinguda Diagonal 299, 1r 1a, vist la documentació aportada exposa, en 
termes generals, els aspectes següents: 
 
- Sol·liciten que es modifiqui l’estàndard sostre per habitatge del PMU7 a: 
 70m2st/habitatge protegit i 90m2st/habitatge en renda lliure. 
 
 
ANÀLISI: 
 
- El Pla de Millora Urbana Tintes (PMU7) determina els següents estàndards de 

sostre per habitatge: 
 

 90m2st/ habitatge protegit i 110m2st/habitatge en renda lliure. 

 70m2st/ habitatge protegit de lloguer i 90m2st/habitatge en renda lliure de 
lloguer. 

 
Aquest paràmetres venen motivats per un anàlisi de la situació econòmica i social 
actual. El perfil del comprador de l’habitatge de venda correspon a famílies que 
poden optar a crèdits hipotecaris i busquen pisos de dimensions més grans que 
s’adaptin millor a les necessitats presents i futures, como pot ser l’augment dels 
membres de la família. 
 
S’ha de tenir en compte, que els estàndards de sostre per habitatge fan referència a 
superfícies construïdes on estan inclosos tots els serveis comuns necessaris per la 
construcció de l’edificació. Un habitatge de 110m2 construïts equival a un habitatge 
de superfície útil d’entre 90-95 m2 aproximadament. 
 
Si ens fixem en els quadres extrets de la web del Ministerio de Fomento, a partir de 
dades dels visats de direcció d’obra dels Col·legis d’Arquitectes Tècnics (Obres en 
edificació) incorporats al punt 3.2.8 Quadres del PMU7 per l’aprovació definitiva, 
podem veure l’evolució de la superfície mitja per habitatge a Catalunya i al total 
d’Espanya en obra nova en edificis en bloc: 
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Període Catalunya/ Espanya 
 
2017 125,2m2 118,7m2 
2016 130,1m2 117,1m2 
2015 129,3m2 113,7m2 
2014 125,8m2 112,3m2 
2013 123,3m2 106,7m2 

 
 
La superfície emprada al planejament està per sota de la mitja a Catalunya i molt 
semblant al conjunt d’Espanya. 
 
En canvi l’habitatge protegit i/o de lloguer requereix una dimensió inferior. La 
dimensió dels estàndards de sostre per habitatge de lloguer ve donat perquè el 
producte més demandat i competitiu en preu corresponen a habitatges d’una o dues 
habitacions. 
 
Per altra banda, la MPGM 2015, a l’art. 6 de les NN.UU. punt 6.6 del Pla de Millora 
Urbana Tintes (PMU7) estableix 175,00 hab/Ha. de densitat d’habitatge sobre el 
sector. 
 
Aplicant aquesta densitat sobre el total del sector (20.345,00m2) ens dona un màxim 
de 356 habitatges (a la fitxa del MPGM hi ha un error, ja que posa 360 habitatges).  
Si s’utilitzés l’estàndard sostre per habitatge de: 
 

70m2st/habitatge protegit i 90m2st/habitatge en renda lliure 
 
El número total d’habitatges augmentaria per sobre del que marca la MPGM 2015: 
 

Habitatge lliure:  21.867,00m2st / (90m2st/hab.)= 243 hab. 
Habitatge protegit: 8.500,00m2st / (70m2st/hab.)= 122 hab. 
TOTAL: ...........................................................................  365 habitatges 

 
(...) 
Per tal d’arribar al màxim d’habitatges que marca la MPGM 2015, per una banda es 
fitxa en 122 el nº d’habitatges socials de lloguer (8.500,00 m2st/70m2st hab. 
protegit) a la UE4 i per l’altre es distribueix linealment a la resta del sostre residencial 
a raó d’uns 93m2/habitatge. 
 
 
CONCLUSIÓ: 
 
Es desestima la sol·licitud de canvi de paràmetre de densitat estàndard per habitatge 
fixat al Pla de millora urbana Tintes Especiales (PMU7) de Cornellà de Llobregat. 
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5.- COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE L’ÀMBIT METROPOLITÀ DE 
BARCELONA (CTUAMB) 
 
En data 25 de maig de 2018 té entrada en el Registre d’entrada de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat amb núm. 21.177, l’informe de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona de la sessió de data 22 de maig de 
2018 on s’emet informe favorable amb un seguit de prescripcions que s’han 
d’incorporar al document del PMU7 per l’aprovació definitiva. Aquestes observacions 
son les següents: 
 
1. Cal que s’incorpori a la documentació per a l’aprovació definitiva les rectificacions 

en el document aportades per l’Ajuntament en data 18 de maig de 2018. 
 
2. Cal completar l’agenda amb la previsió temporal de l’execució dels polígons, doncs 

només es parla del desenvolupament del PAU 2 en el segon sexenni. Així mateix 
cal concretar a partir de quin moment es comencen a comptar els terminis per a 
l’execució de cada polígon. 

 
 
S’EXPOSA: 
 
1. S’ha incorporat la documentació aportada per l’Ajuntament en data 18 de maig de 
2018 a la CTUAMB. Els punts modificats del PMU7 per a l’aprovació definitiva son els 
següents:  
 

4.- JUSTIFICACIÓ JURÍDICA DEL PMU 
5.- VIABILITAT ECONÒMICA DEL PMU 
6.- GESTIÓ I DIVISIÓ POLIGONAL 

 
2. L’article 15 Etapes de la normativa del PMU7 per l’aprovació definitiva concreta 
amb més precisió l’agenda amb la previsió temporal de l’execució dels polígons.” 
 
Atès el que estableixen els articles 78 i 70 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme en relació a la formulació, 
l’objecte, regulació i tramitació dels plans de millora urbana; pel que fa al tràmit 
d’aprovació definitiva, l’article 81.1.b) del mateix text legal, en virtut del qual 
correspon a l’Ajuntament, a través del Ple, l’aprovació definitiva d’aquest instrument 
atesa la vigència del Programa d’Actuació Urbanística Municipal i prèvia emissió de 
l’informe a que es refereix l’article 87, per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
l’Àmbit Metropolità de Barcelona, en trobar-se el municipi de Cornellà de Llobregat 
dins del seu àmbit competencial i no trobar-nos davant un supòsit de pla especial 
urbanístic de desenvolupament del sistemes urbanístics d’interès metropolità; i en 
relació a la publicació i executivitat una vegada aprovada definitivament 
l’instrument, el que disposen els articles 70.2 i 65.2 de la Llei de Bases de Règim Local, 
aplicables per remissió de l’article 106 i 107 del Text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya.  
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Atès que en data 25 de maig s’ha incorporat a l’expedient l’informe favorable de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità del Departament de Territori 
i Sostenibilitat, indicant la idoneïtat d’incorporar definitivament les modificacions del 
document registrat al 18 de maig, i l’agenda d’execució. 
 
Atès que, en relació al nou document presentat, el Cap de l’Àrea de Gestió de Política 
Territorial ha informat en data 13 de febrer de 2019, els següents aspectes: 
 
“El document incorpora les observacions formulades per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els canvis justificats en resposta 
a les al·legacions formulades; en quant a la justificació del càlcul de la viabilitat 
econòmica de l’equilibri equivalent econòmic dels 678.995,65€ de l’adquisició de la 
zona verda es van incloure en la separata entrada per registre de la Generalitat de 
Catalunya núm. 0365/7068/2018 del 18/05/2018 i que ha estat objecte d’informe 
favorable per la CTU. 
 
Les modificacions incorporades en el document respecte al projecte aprovat 
provisionalment no tenen caràcter substancial en tant que els canvis incorporats, a 
instàncies de la CTU, o els realitzats en virtut de les al·legacions no suposen nous 
criteris a l’estructura general o al model d’ordenació del territori ni a la classificació 
del sòl. 
 
Atès que en el present document s’ha donat resposta a les prescripcions formulades 
per CTU, que s’ha donat resposta a les al·legacions formulades i atès que les 
modificacions incorporades no tenen caràcter substancial informo favorablement en 
allò que és de la meva competència, la Pla de Millora Urbana Tintes (PMU7) 
Novembre 2018 redactat per Ricard A. Casademont i Altimira entrat per Registre 
General d’Entrades el 7 de novembre de 2018.” 
 
Vistos els informes en sentit favorable de la Cap Jurídica i Administrativa de Política 
Territorial i Sostenibilitat de dates 14 de febrer de 2019 i 11 de juliol de 2019, obrant 
a l’expedient. 
 
Vistos els articles 22 i 47.2 II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local, i els articles 52.2.c) i 114.3.k) 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, relatius a les competències atribuïdes al Ple de la Corporació Local, el 
President de la Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient, proposa al Ple 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Estimar integrament les al·legacions de la Sra. Rosa Junyent Balasch i 
germans, parcialment les de la Sra. Amparo Rius Ramon i les de la Sra. Maria Lluïsa 
Bosch Solé, i desestimar les al·legacions de Cornellà Tintes, S.L.U., representada pels 
Srs. Ricardo Sanchís Castelló i Juan Ramon Giménez Noelle, en els termes i en l’abast 
expressats a la part expositiva del present Acord. 
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Segon.- Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana Tintes (PMU7), redactat per 
l’arquitecte Ricard Casademont i Altimira. 
 
Tercer.- Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona als efectes de la seva executivitat que tindrà lloc 
transcorreguts 15 dies hàbils de la seva íntegra publicació, en els termes previstos 
pels articles 70.2 i 65.2 de la Llei de Bases de Règim Local, aplicables per remissió de 
l’article 106 i 107 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
 
Quart.- Notificar el present acord els interessats a l’expedient, pel seu coneixement i 
efectes. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:09:41 al 00:12:11 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6badc65d016c3
cdb25e40037?startAt=581.0 
 
 
 
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 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/fragmentCustom/2c90818b6badc65d016c3cdb25e40037?startAt=581.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6badc65d016c3cdb25e40037?startAt=581.0
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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, 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 CINQUÈ.- APROVAR EL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PGM-76 1976 PER LA REGULACIÓ DE LA RESERVA D’APARCAMENT EN EL 
SISTEMA URBANÍSTIC D’HABITATGE DOTACIONAL PÚBLIC DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT, QUE INCORPORA LES PRESCRIPCIONS DE L’ACORD DE LA 
COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE L’ÀMBIT METROPOLITÀ DE 
BARCELONA, DE DATA 12 DE DESEMBRE DE 2018. 

Aprovar el Text Refós de la 
modificació puntual del PGM-76 
per la regulació de la reserva 
d’aparcament en el sistema 
urbanístic d’habitatge dotacional 
públic de Cornellà de Llobregat. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’expedient de Modificació puntual del PGM per regulació de la reserva 
d’aparcament en el sistema urbanístic d’habitatge dotacional públic, de Cornellà de 
Llobregat, d’iniciativa pública i redactat per l’arquitecte Ricard Casademont i Altimira. 
 
Vist l’acord del Ple de data 22 de febrer de 2018, que aprovà inicialment l’ esmentada 
modificació del Pla General Metropolità de 1976, i acordà la seva publicació 
mitjançant inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 
15-3-2018, en el diari “El Periódico de Catalunya” del dia 19-3-2018, així com en el 
tauler d’anuncis del 16 de març de 2018 al 6 de maig de 2018, i en el portal de 
transparència de la web municipal des del 5 d’abril de 2018 al 6 de maig de 2018. 
 
Vist que, en data de 28 de juny de 2018, el Ple de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat va aprovar provisionalment la “Modificació de Pla General Metropolità 
1976 per la regulació de la reserva d’aparcament en el sistema urbanístic dotacional 
públic a Cornellà de Llobregat”. I així mateix, el Ple va acordar notificar l’acord a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) i trametre-li l’esmentada 
modificació de pla general per a la seva aprovació definitiva. 
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Vist informe de l’ATM de data 31 d’octubre de 2018 de caire desfavorable a la 
“Modificació de Pla General Metropolità 1976 per la regulació de la reserva 
d’aparcament en el sistema urbanístic dotacional públic a Cornellà de Llobregat”, 
estimant era necessari incorporar a l’esmentada modificació l’Estudi d’Avaluació de la 
Mobilitat Generada. En resposta l’esmentat, el 5 de desembre de 2018, l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat va sol·licitar nou informe sobre la “Modificació de Pla 
General Metropolità 1976 per la regulació de la reserva d’aparcament en el sistema 
urbanístic dotacional públic a Cornellà de Llobregat”. En la sol·licitud s’exposaven una 
sèrie d’aclariments, en mèrits de les quals es posava de manifest que, la modificació 
no provoca la creació de nous habitatges, ni suposa cap alteració de la zonificació o 
ús urbanístic de sistemes, ni increment de la densitat, ni cap transformació dels usos; 
per la qual cosa, d’acord amb l’article del Decret 344/2006, de 189 de setembre, de 
regulació dels estudis de mobilitat generada es considerava que no resultava 
necessària la redacció de l’esmentat estudi. 
 
Vist que, de conformitat als aclariments esmentats, l’ATM en data 23 de gener de 
2019 va emetre nou informe considerant que no era necessari la redacció d’un estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada. 
 
Vist que, el 12 de desembre de 2018, el Conseller de Territori i Sostenibilitat de la 
CTUB va suspendre l’aprovació definitiva, fins la presentació d’un text refós verificat 
per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, que 
incorpori una sèrie de prescripcions. 
 
Vist els informes del Cap de l’Àrea de Gestió de Política Territorial de dates 26 de 
febrer del 2019 i 18 de març de 2019, obrant a l’expedient. 
 
Vist informe de la Cap jurídica i administrativa de Política Territorial i Sostenibilitat de 
data 11 de març de 2019.  
 
Atès que no s’han introduït, en el projecte aprovat provisionalment pel Ple d’aquest 
Ajuntament, canvis substancials que obliguin, de conformitat a l’article 112.1 b i 
112.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, a procedir a un nou tràmit d’informació 
pública, havent -se redactat un text refós conforme a  les prescripcions de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, i que ha de ser verificat pel mateix Ple, abans 
de ser remès, novament, a la Comissió Territorial d’Urbanisme per la seva aprovació 
definitiva.  
 

Atès el que disposa el 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 els seus articles 52.2, 
sobre les competències atribuïdes al Ple, i 114.3 en relació a l’adopció d’acords que 
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del número legal dels membres de 
la Corporació, el President de la Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient, 
proposa al Ple l’adopció dels següents: 
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ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el Text refós de la Modificació puntual del PGM-76 1976 per la 
regulació de la reserva d’aparcament en el sistema urbanístic d’habitatge dotacional 
públic de Cornellà de Llobregat, redactat per l’arquitecte Ricard Casademont i 
Altimira, que incorpora les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’ambit metropolità de Barcelona, de data 12 de desembre de 2018.  
 
Segon.- Remetre l’esmentat Text Refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona per continuar amb la tramitació de l’aprovació definitiva de l’esmentada 
modificació. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:12:12 al 00:13:19 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6badc65d016c3
cdb25e40037?startAt=732.0 
 
 
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 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 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, Manuel Clavijo Losada, Nelia 
Martínez Gallardo i Carlos Domínguez Rodríguez. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6badc65d016c3cdb25e40037?startAt=732.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6badc65d016c3cdb25e40037?startAt=732.0
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Vots en contra: 
 

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

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
PUNT SISÈ.- PUBLICAR I SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA LA 
MODIFICACIÓ DEL PGM-76 DE L’ÀMBIT PA4 PRIORAT. 

Publicar i sotmetre a informació 
pública la modificació del PGM-76 
de l’àmbit PA4 Priorat. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’expedient de Modificació PGM 76 PA4 Priorat-Grup Llobregat, d’iniciativa 
pública i redactat per l’arquitecte Ricard Casademont i Altimira entrat per Registre 
General d’Entrada amb núm. 25731 del vuit de juliol de 2019. 
 
Vist que el Cap de l’Àrea de Gestió de Política Territorial ha informat en data 12 de 
juliol de 2019, que  
 

“Respecte de l’àmbit 
 
La modificació de Pla General Metropolità abasta dos àmbits de remodelació 
urbana situats en dues àrees urbanes diferents del municipi i ambdós incloses 
al Programa d’Actuació Urbanística Municipal. En concret abasta: 
 
a) Àmbit PA4 Priorat. 
 
L’àmbit abasta els terrenys on s’implanta l’empresa CIDAC, 
“Impermeabilizacions y Laminados” a l’extrem nord-oest del terme municipal 
de Cornellà de Llobregat. L’àmbit està limitat per el carrer de Sant Joan Despí a 
llevant, el carrer Priorat al sud, espais destinats a usos públics a ponent, i les 
cotxeres i tallers del Trambaix al nord. El límit nord coincideix amb el límit del 
terme municipal. 
 
b) Àmbit PA2 Grup Llobregat. 
 
L’àmbit abasta l’entorn d’una edificació del conjunt del Grup Llobregat. Si bé 
l’àmbit abasta terrenys ja urbanitzats com a sistemes, també inclou terrenys 
vacants a integrar amb l’entorn urbà. En concret, resta delimitat pels carrers 
Joan Fernàndez a Llevant, Feliu i Codina al sud, part dels blocs del Grup 
Llobregat a ponent i el carrer Domenech i Muntaner al nord. 
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Respecte dels objectius:  
 
Els objectius de la proposta de modificació són:  
 
1) Garantir el desenvolupament del PA4 Priorat mitjançant uns aprofitaments 
que possibilitin la transformació de l’activitat industrial existent.  
 
2) Preveure una distribució de l’habitatge dotacional de manera homogènia en 
el territori, evitant l’agrupació en àrees concretes millorant, d’aquesta manera, 
la integració d’aquest model d’habitatge en les àrees centrals de la ciutat 
metropolitana.  
 
3) Ordenar els àmbits inclosos en la modificació a fi d’adequar les tipologies 
edificatòries a les condicions de l’entorn.” 

 
I s’informa favorablement, sota les següents premisses: 
 
“Valoració del document 
 

Àmbit PA4 Priorat  
 
S’amplia la superfície de zona edificable conformant-se: 
 

Una Zona designada 18b-OVH a tocar a la Ctra. Sant Joan Despí que 
contindrà el sostre destinat a règim lliure, 50% de l’habitatge concertat i 
2000m2 destinats a comerç (per tal de garantir la viabilitat econòmica). 
 
Una segona Zona designada 18hp/7b situada al llarg del carrer Priorat i 
separada per zona verda de la primera, amb destí del 50% de l’habitatge 
concertat més tot l’habitatge protegit. El resultat serà 50 % del concertat 
(455,30 m2st) més el protegit previst amb anterioritat al PA4 (1.821 
m2st) i més tot el sostre provinent del PA2 (4.127 m2st) ara tot ell 
destinat a protegit. A més, s’implantarà tant el sostre com el sòl 
destinats a equipaments en planta baixa. En total resta assignat un 
sostre de 7.403,30,20m2 dels quals 1.000m2 es destinen a equipament i 
la resta a habitatge protegit. L’equipament s’ha ampliat en 1.000 m2 
sostre  

 
Es defineixen aspectes del Sistema d’habitatge dotacional; la ocupació es 
planteja similar als dos blocs de Zona, per possibilitar l’ordenació del front del 
carrer Priorat i se li assigna un sostre de 2.940 m2st. 
 
S’incrementa la reserva de sistema d’espais lliures en base a l’ increment de 
sostre comercial, tot garantint l’acompliment de la reserva de sistemes locals 
del sostre residencial a implantar. 
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S’ajusta la reserva d’aparcament de la zona residencial a l’ establerta a les 
NNUU del PGM (art. 298 i s.s.). 
 
 
Àmbit Grup Llobregat  
 
Partint de la divisió anterior 6b, 18d/7 i 5, es reconeixen: 
 
S’amplia la zona verda (6b) 
Es defineix l’Edificació existent amb clau 18. 
S’amplia la zona viaria en 20m2 per tal d’arribar de fer front amb l’edifici 
existent (clau 5) 
Es defineixen el Sistema d’habitatge dotacional provinent del PA4 a tocar de la 
cruïlla Joan Fernández i carrer Feliu i Codina i se li assigna una edificabilitat de 
2.500 m2st, tot millorant la integració d’aquest model d’habitatge. 
L’equipament s’ha reduït de 648m2 a 500m2 sostre, tot i que en conjunt s’ha 
ampliat en + 852 m2 sostre. 
S’elimina la delimitació del Polígon d’actuació al ser innecessari en tant tots els 
sòls destinats a Sistemes són públics.” 

 
Els articles 8 i 85.7 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i l’article 106 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, regulen la publicitat i 
participació en els processos de planejament i de gestió urbanística i l’audiència als 
ajuntaments limítrofes. 
 
En ser d’aplicació en aquesta modificació l’article 99.1.a) del Text refós de la Llei 
d'Urbanisme de Catalunya, el document que se sotmeti a l’aprovació inicial haurà 
d’incorporar la informació sobre titularitats reals i dominicals dels darrers cinc anys a 
efectes de notificació als interessats. 
 
El document en tràmit no preveu la suspensió de llicències de l’article 73.3 del Text 
refós de la llei d’urbanisme de Catalunya, potestativa en aquesta fase de preparació. 
 
Vist l’informe en sentit favorable de la Cap Jurídica i Administrativa de Política 
Territorial i Medi Ambient de data 12 de juliol de 2019, obrant a l’expedient. 
 
Atès el contingut dels articles 22 i 47.2 II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, i els articles 52.2.c) i 114.3.k) 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, relatius a les competències atribuïdes al Ple de la Corporació 
Local, el President de la Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Publicar i sotmetre a informació pública l’expedient de Modificació PGM PA4 
Priorat-Grup Llobregat, de Cornellà de Llobregat, d’iniciativa pública i redactat per 
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l’arquitecte Ricard Casademont i Altimira; a tal efecte, l’acord d’aprovació haurà de 
ser publicat, mitjançant inserció d’Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en un 
dels diaris de major difusió de la província, al Tauler d’anuncis i a la pàgina de govern 
obert de la web municipal, per període d’un mes, als efectes que durant aquest 
termini puguin formular-ne suggeriments i, en el seu cas, altres alternatives de 
planejament, les Corporacions, Associacions i particulars. també haurà de ser 
notificat als Ajuntaments de Sant Joan Despí, del Prat de Llobregat, de l’Hospitalet de 
Llobregat, de Sant Boi de Llobregat, i d’Esplugues de Llobregat, com ajuntaments 
limítrofs, al senyor Ricard Casademont i Altimira, i a tots els interessats pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Segon.- Notificar el present acord Ajuntaments de Sant Joan Despí, del Prat de 
Llobregat, de l’Hospitalet de Llobregat, de Sant Boi de Llobregat, i d’Esplugues de 
Llobregat, com ajuntaments limítrofs, al senyor Ricard Casademont i Altimira, i a tots 
els interessats pel seu coneixement i efectes. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:13:20 al 00:17:22 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6badc65d016c3
cdb25e40037?startAt=800.0 
 
 
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 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/fragmentCustom/2c90818b6badc65d016c3cdb25e40037?startAt=800.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6badc65d016c3cdb25e40037?startAt=800.0
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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, 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 SETÈ.- APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D’OBRES ORDINÀRIES 
D’AMPLIACIÓ ANOMENAT “OBRES DE REMONTA D’UNA PLANTA SOBRE 
L’EDIFICI EXISTENT AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL SANT ILDEFONS.- 

Aprovar inicialment el projecte 
d’obres ordinàries d’ampliació 
“Obres de remonta d’una planta 
sobre l’edifici existent al Camp de 
Futbol Municipal Sant Ildefons”. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist el projecte d’obres ordinàries d’ampliació anomenat “Obres per la remonta d’una 
planta sobre l’edifici existent al Camp de Futbol Municipal Sant Ildefons de Cornellà 
de Llobregat” amb un pressupost estimat de 102.772,66 € (IVA no inclòs) i de 
124.354,92 € (IVA inclòs). 
 
Vist l’informe emès pel Cap del departament de Patrimoni de data 3 de juliol de 2019. 
 
Vist l’informe de data 11 de juliol de 2019 subscrit pel Sr. Xavier Roa López, Cap de la 
Brigada Municipal, obrant a l’expedient. 
 
Atès que s’ha tramès la documentació tècnica als Departaments d’Espai Públic, Medi 
Ambient, Acció Territorial i Habitatge i Guàrdia Urbana, segons l’acord adoptat en 
Junta de Govern Local de data 15 de juny de 2005, mitjançant el qual s’aprova la 
Instrucció relativa als tràmits i documents a incorporar en determinats expedients 
sotmesos a l’aprovació de la Junta de Govern Local i del Ple municipal. 
 
Atès el que estableixen els articles 12, 24 i següents del Reglament d'Obres, Activitats 
i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret núm. 179/95, de 13 de juny, pel que fa a 
les obres locals ordinàries, als documents que han d’integrar el projecte, i al 
procediment per a la seva aprovació en relació a les obres de conservació i 
manteniment; els articles 234 i 235, en relació a les obres locals i al contingut del 
projecte, respectivament, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
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s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; i els articles 
229 i següents de la Llei 9/2017 de data 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic en quant a l’elaboració del projecte com a acte previ a l’adjudicació d’unes 
obres, la classificació de les obres i el contingut del projecte. 
 
Atès que el present projecte es defineix com obra ordinària, d’acord al que estableix 
l’article 9 i d’ampliació, d’acord al que estableix l’article 12.3 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
Vist l’informe emès per la Cap d’Àrea de Gestió d’Activitats, Ordenances i 
Administració d’Espai Públic de data 11 de juliol de 2019. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple Municipal, de conformitat 
amb allò establert a l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim Local, i l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal. 
 
El President de la Comissió Informativa de Política Territorial i Espai Públic, proposa a 
l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres ordinàries d’ampliació anomenat 
“Obres per la remonta d’una planta sobre l’edifici existent al Camp de Futbol 
Municipal Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat” amb un pressupost estimat de 
102.772,66 € (IVA no inclòs) i de 124.354,92 € (IVA inclòs). 
 
Segon.- Sotmetre l’aprovació de l’esmentat projecte a informació pública mitjançant 
inserció d’edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya , i al Tauler d’Anuncis de la Corporació, pel període de trenta dies per tal 
que les persones que es considerin interessades puguin efectuar les al·legacions, 
reclamacions i/o suggeriments que estimin convenients. 
 
Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions, 
reclamacions i/o suggeriments que suposin modificacions al projecte, aquest 
s’entendrà definitivament aprovat. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la direcció facultativa de les obres per al seu 
coneixement i efectes. 
 
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 i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya; així com al Butlletí d’Informació Municipal. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:17:23 al 00:18:28 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6badc65d016c3
cdb25e40037?startAt=1043.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents. 
 
 
 
 
PUNT VUITÈ.- APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D’OBRES ORDINÀRIES DE 
REFORMA DEL LOCAL EXISTENT A L’AVINGUDA REPÚBLICA ARGENTINA 
NÚM. 22 

Aprovar inicialment el projecte 
d’obres ordinàries de reforma del 
local existent a l’Avinguda 
República Argentina, núm. 22”. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist el projecte d’obres ordinàries de reforma anomenat “Obres per la reforma del 
local existent a l’Avinguda República Argentina, 22 de Cornellà de Llobregat” amb un 
pressupost estimat de 66.538,58 € (IVA no inclòs) i de 80.511,68 € (IVA inclòs). 
 
Vist l’informe emès pel Cap del departament de Patrimoni de data 9 d’octubre de 
2018. 
 
Vist l’informe de data 11 de juliol de 2019 subscrit pel Sr. Xavier Roa López, Cap de la 
Brigada Municipal, obrant a l’expedient. 
 
Atès que s’ha tramès la documentació tècnica als Departaments d’Espai Públic, Medi 
Ambient, Acció Territorial i Habitatge i Guàrdia Urbana, segons l’acord adoptat en 
Junta de Govern Local de data 15 de juny de 2005, mitjançant el qual s’aprova la 
Instrucció relativa als tràmits i documents a incorporar en determinats expedients 
sotmesos a l’aprovació de la Junta de Govern Local i del Ple municipal. 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6badc65d016c3cdb25e40037?startAt=1043.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6badc65d016c3cdb25e40037?startAt=1043.0
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Atès el que estableixen els articles 12, 24 i següents del Reglament d'Obres, Activitats 
i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret núm. 179/95, de 13 de juny, pel que fa a 
les obres locals ordinàries, als documents que han d’integrar el projecte, i al 
procediment per a la seva aprovació en relació a les obres de conservació i 
manteniment; els articles 234 i 235, en relació a les obres locals i al contingut del 
projecte, respectivament, 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 
229 i següents de la Llei 9/2017 de data 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic en quant a l’elaboració del projecte com a acte previ a l’adjudicació d’unes 
obres, la classificació de les obres i el contingut del projecte. 
 
Atès que el present projecte es defineix com obra ordinària, d’acord al que estableix 
l’article 9 i de reforma, d’acord al que estableix l’article 12.3 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
Vist l’informe emès per la Cap d’Àrea de Gestió d’Activitats, Ordenances i 
Administració d’Espai Públic de data 11 de juliol de 2019. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple Municipal, de conformitat 
amb allò establert a l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim Local, i l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal. 
 
El President de la Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient, proposa a 
l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres ordinàries de reforma anomenat 
“Obres per la reforma del local existent a l’Avinguda República Argentina, 22 de 
Cornellà de Llobregat” amb un pressupost estimat de 66.538,58 € (IVA no inclòs) i de 
80.511,68 € (IVA inclòs). 
 
Segon.- Sotmetre l’aprovació de l’esmentat projecte a informació pública mitjançant 
inserció d’edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya , i al Tauler d’Anuncis de la Corporació, pel període de trenta dies per tal 
que les persones que es considerin interessades puguin efectuar les al·legacions, 
reclamacions i/o suggeriments que estimin convenients. 
 
Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions, 
reclamacions i/o suggeriments que suposin modificacions al projecte, aquest 
s’entendrà definitivament aprovat. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la direcció facultativa de les obres per al seu 
coneixement i efectes. 
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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 i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya; així com al Butlletí d’Informació Municipal. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:18:29 al 00:19:17 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6badc65d016c3
cdb25e40037?startAt=1109.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents. 
 
 
 
 
MOCIONS DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde per proposar als assistents fer 
la presentació i debat conjunt dels punts 9, 10, 11 i 12 de l’Ordre del Dia, no 
manifestant-se cap oposició a la proposta. 
 
 
PUNT NOVÈ.- NOMENAMENT DELS VOCALS DEL CONSELL RECTOR DE 
L’INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ. 

Nomenament dels vocals del 
Consell Rector de l’Institut 
Municipal de Radiodifusió. 

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 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6badc65d016c3cdb25e40037?startAt=1109.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6badc65d016c3cdb25e40037?startAt=1109.0
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juny, resulta necessari procedir al nomenament dels representats de la Corporació en 
els Òrgans Col·legiats dels Organismes Autònoms Municipals, en compliment del que 
es disposa per 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. 
 
Atès que aquest Ajuntament té constituït un Organisme Autònom Municipal de 
caràcter administratiu denominat Institut Municipal de Radiodifusió de Cornellà, amb 
l'objecte de desenvolupar una concepció integral de la informació. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 8 i següents dels seus 
Estatuts reguladors, el Consell Rector del Institut està integrat per set representants 
de l’Ajuntament designats pel Ple a proposta de cada Grup Municipal, sota la 
Presidència de l’Alcalde i de la Vicepresidència del Regidor o Regidora que ostenti 
competències delegades de l’Alcaldia en matèria de radiodifusió. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Nomenar vocals del Consell Rector del Institut Municipal de Radiodifusió, als 
Regidors i Regidores següents: 
 

 PRESIDENT: Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde President de l’Ajuntament, o 
Regidor o Regidora en qui delegui. 

 
 

 VICEPRESIDENTA: Senyor Ot García Ruiz, Regidor Delegat de Cultura i 
Comunicació. 

 
 

 VOCALS: 
 

- En representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés (PSC–CP): 

 

 Senyora Aurora Mendo Sánchez 

 Lidia Gómez Pla 

 Enrique Vanacloy Valiente 
 
 

- En representació del Grup Municipal del Partit Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal (ERC/AM): 

 

 Senyora Raquel Albiol i Gilabert 
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- En representació del Grup Municipal del Partit Ciutadans – Partido de la 
Ciudadania (Cs): 

 

 Senyor Pedro Millán Rodríguez 
 
 

- En representació del  Grup Municipal de PODEMOS 
 

 Senyora Mª Carmen López Alvárez 
 
 

- En representació del Grup Municipal de EN COMÚ - MOVEM CORNELLÀ – EN 
COMÚ GUANYEM (EC-MC-ECG)  

 

 Sergio Gómez Márquez 
 
Segon.- Comunicar aquest acord als Regidors i Regidores afectats, així com a la 
Direcció i al Secretari Delegat del Institut Municipal de Radiodifusió, 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. 

... 
 
 
 
PUNT DESÈ.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS D’AQUEST MUNICIPI EN EL 
CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. 

Nomenament de representants 
d’aquest municipi en el Centre de 
Normalització Lingüística de 
Cornellà de Llobregat. 

MOCIO (Inclou la correcció del punt efectuada verbalment en la seva 
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, i d'acord amb el que disposen els articles 17 i següents dels vigents Estatuts del 
Consorci per a la Normalització Lingüística i 34 i següents del Reglament regulador 
del Consorci per a la Normalització Lingüística, en tot allò que resulti compatible amb 
els actuals estatuts, resulta necessari procedir al nomenament dels representants 
municipals en el Consell del Centre de Normalització Lingüística de Cornellà de 
Llobregat, integrat per la Generalitat de Catalunya i diversos Ajuntaments entre els 
quals es troba el d’aquesta ciutat.  
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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 Municipi en el Centre de 
Normalització Lingüística de Cornellà de Llobregat, als regidors i regidores següents: 
 

 Senyora Rocío García Pérez 

 Senyora Joana Piñero Romera 

 Senyora Estrella Corominas Molleja 

 Senyora Elisabet García Petit  

 Senyor Claudio Carmona Vargas 
 
 
Segon.- Comunicar aquest acord als regidors i regidores nomenades, així com a la 
Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, 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. 

... 
 
 
 
PUNT ONZÈ.- DESIGNAR ELS REPRESENTANTS D’AQUEST AJUNTAMENT EN 
EL CONSELL GENERAL DEL CONSORCI URBANÍSTIC PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L’ÀREA RESIDENCIAL ESTRATÈGICA RIBERA-SALINAS 
DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. 

Designar els representants 
d’aquest Ajuntament en el 
Consell General del Consorci 
Urbanístic per al 
desenvolupament de l’Àrea 
Residencial Estratègica Ribera-
Salinas de Cornellà de Llobregat. 

MOCIO 
... 
 
Mitjançant acord plenari adoptat en sessió celebrada el dia 24 de setembre de 2009, 
aquest Ajuntament va aprovar inicialment la constitució del Consorci Urbanístic per al 
desenvolupament de l’Àrea Residencial Estratègica Ribera-Salinas de Cornellà de 
Llobregat, així com els seus Estatuts reguladors que, desprès de la tramitació del 
procediment reglamentari, varen entrar en vigor una vegada publicat íntegrament el 
seu text al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5635 de 25 de maig de 
2010. 



 
 

 
 

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

 

 89 

 
 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l'article 11 dels seus Estatuts reguladors, 
correspon a aquest Ajuntament la designació de tres  representants en el Consell 
General, que es el seu màxim òrgan de govern i representació, i que en el seu 
nomenament s’ha de tenir en compte la perspectiva de gènere, per tal de tendir a 
obtenir una representació equilibrada de dones i homes. 
 
Atès que com a conseqüència de la celebració de les Eleccions Locals convocades pel 
Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril i una vegada 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 d’aquest 
Consorci, que es el seu màxim òrgan 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 representants d'aquest Ajuntament en el Consell General del 
Consorci Urbanístic per al desenvolupament de l’Àrea Residencial Estratègica Ribera-
Salinas de Cornellà de Llobregat, als Regidors i Regidores següents: 
 
 

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

 

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

 

 Senyora Emilia Briones Matamales  
Regidora Delegada de l’Àrea de Presidència 

 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Institut Català del Sòl i als Regidors i 
Regidores afectats, 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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PUNT DOTZÈ.- DESIGNAR ELS REPRESENTANTS MUNICIPALS EN ELS 
CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE NIVELL NO 
UNIVERSITARI D’AQUEST MUNICIPI.- 

Designar els representants 
municipals en els Consells 
Escolars dels Centres Docents 
Públics de nivell no universitari 
d’aquest municipi. 

MOCIO 
... 
 
En conformitat amb el que disposa l'article 45 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, 
regulador del Règim d’Autonomia dels centres educatius de Catalunya, pel qual es 
determina la composició dels seus Consells Escolars, en tots els dels centres docents 
públics existirà una representació de l'Ajuntament de l'àmbit municipal corresponent.  
 
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 una nova designació de 
representants municipals en el Consell Escolar dels centres docents públics d’aquest 
municipi en els quals la representació municipal va recaure en un Regidor o Regidora.  
 
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 representants municipals en els Consells Escolars dels centres 
docents públics de nivell no universitari d'aquest Municipi que a continuació es 
relacionen, als Regidors i Regidores que així mateix s'especifiquen: 
 
 

CENTRE REPRESENTANT 

Escola Abat Oliba 

M. de las Mercedes Fernández García 

Escola Anselm Clavé 

Escola Els Pins 

Escola L’Areny 

Escola Suris 

Escola Alexandre Galí 

Carlos Domínguez Rodríguez 

Escola Montserrat 

Escola Mossèn Jacint Verdaguer 

Escola Sant lldefons 

Escola Torre de la Miranda 

Escola Antoni Gaudí 

Aurora Mendo Sánchez Escola lgnasi Iglesias 

Escola Sant Miquel 
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Escola Dolors Almeda 

Manel Clavijo Losada Escola Martinet 

Escola Mediterrània 

INS Neus Català 

Rocío García Pérez 

INS Maria Aurèlia Capmany  

Escola Municipal d’Educació Especial 
Virolai 

Centre de Formació d’Adults de Cornellà 

Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà 

INS Esteve Terradas i Illa 

Lídia Gómez Pla 
INS Francesc Macià 

INS Joan Miró 

INS Miquel Martí i Pol  

 
 
Segon.- Comunicar aquest acord als Directors i Directores dels centres docents 
afectats, així com als Regidors i Regidores designats, 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 els punts 9, 10, 11 i 12 consten en la 
Vídeo Acta de la sessió, minut 00:19:18 al 00:21:52 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6badc65d016c3
cdb25e40037?startAt=1158.0 
 
 
VOTACIÓ PUNT NOVÈ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents. 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6badc65d016c3cdb25e40037?startAt=1158.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6badc65d016c3cdb25e40037?startAt=1158.0
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VOTACIÓ PUNT DESÈ 

 
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 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. 
 

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, Manuel Clavijo Losada, Nelia 
Martínez Gallardo i Carlos Domínguez Rodríguez. 
 

Vots en contra: 
 

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

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
 
 
VOTACIÓ PUNT ONZÈ 

 
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. 
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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, 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. 
 

Abstenció: 
 

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

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
 
VOTACIÓ PUNT DOTZÈ 

 
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 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. 
 

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, Manuel Clavijo Losada, Nelia 
Martínez Gallardo i Carlos Domínguez Rodríguez. 
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Abstenció: 
 

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

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
 
 
 
PUNT TRETZÈ.- DECLARAR LA COMPATIBILITAT ENTRE LA CONDICIÓ DE 
REGIDORA D’AQUEST AJUNTAMENT DE LA SENYORA RAQUEL ALBIOL I 
GILABERT, AMB L’EXERCICI D’UNA ACTIVITAT PRIVADA, PER COMPTA 
PRÒPIA, CONSISTENT EN LA PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL EN RÈGIM DE 
PROFESSIONAL AUTÒNOMA.- 

Declarar la compatibilitat entre la 
condició de Regidora d’aquest 
Ajuntament de la senyora Raquel 
Albiol i Gilabert, amb l’exercici 
d’una activitat privada per 
compta pròpia. 

MOCIO 
... 
 
Vista la petició efectuada per la Regidora del Grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya – Acord Municipal (ERC/AM), Sra. Raquel Albiol i Gilabert, sol·licitant la 
declaració de compatibilitat entre la seva condició de Regidora d’aquest Ajuntament 
amb l’exercici d’una activitat privada, per compta pròpia, consistent en la producció 
audiovisual en règim de professional autònoma, a empreses o persones jurídiques 
que li encarreguin projectes concrets, sense una dedicació horària fixa, ni un lloc físic 
on desenvolupar la seva activitat que, en tot cas, no té relació amb activitats 
municipals. 
 
Atès que la senyora Raquel Albiol i Gilabert va prendre possessió com a Regidora 
d’aquest Ajuntament en la sessió constitutiva celebrada el dia 15 de juny passat i 
exerceix el seu càrrec en aquesta Corporació en règim de dedicació parcial, en la seva 
qualitat de Portaveu del Grup municipal de ERC/AM, amb una dedicació mínima de 
20 hores setmanals, percebent per això les retribucions establertes per acord plenari 
adoptat el dia 2 de juliol de 2019, per import de 18.360,02 euros anuals. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva nova redacció donada per la Llei 
14/2000, de 29 de desembre, el règim de dedicació parcial, a diferència del de 
dedicació exclusiva, no comporta una situació d’incompatibilitat per a l’exercici 
d’altres activitats públiques o privades ni l’aplicabilitat de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre,d’Incompatibilitats del Personal al servei de les Administracions Públiques, 
ja que, a diferencia del que s’estableix a l’apartat 1 d’aquest precepte respecte del 
règim de dedicació exclusiva, respecte del de dedicació parcial no es contempla cap 
limitació per aquest concepte ni cap remissió legislativa a aquesta norma. 
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Atès que, no obstant això, l’article 60 del ROM estableix el deure dels regidors i 
regidores de posar en coneixement de l’Ajuntament tota circumstància que sigui 
susceptible de generar una situació d’incompatibilitat. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, vist l’informe núm. 213/2019, de data 10 de juliol,  
emès per la Secretaria General, proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Declarar la compatibilitat entre la condició de Regidora d’aquest Ajuntament 
de la senyora Raquel Albiol i Gilabert, amb l’exercici d’una activitat privada, per 
compta pròpia, consistent en la producció audiovisual en règim de professional 
autònoma, a empreses o persones jurídiques que li encarreguin projectes concrets, 
sense una dedicació horària fixa, ni un lloc físic on desenvolupar la seva activitat que, 
en tot cas, no té relació amb activitats municipals. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’interessat i a l’Àrea de Recursos Humans, 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 9.1.m) 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 00:21:53 al 00:22:20 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6badc65d016c3
cdb25e40037?startAt=1313.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6badc65d016c3cdb25e40037?startAt=1313.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6badc65d016c3cdb25e40037?startAt=1313.0
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Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es 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, Manuel Clavijo Losada, Nelia 
Martínez Gallardo i Carlos Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

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

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
La senyora Raquel Albiol i Gilabert, del Grup municipal ERC/AM, en 
compliment del que disposa l’article 23.2.a) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de Règim Jurídic del Sector Públic, s’inhibeix de participar en la deliberació i 
votació d’aquest punt per afectar-li personalment, encara que sense 
abandonar el saló de Plens, donat el caràcter públic de la sessió. 
 
 
 

 
II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
 
PUNT PRIMER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC/AM, PER LA 
REFORMA DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM) VIGENT. 
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Moció ERC/AM, per la reforma 
del Reglament Orgànic Municipal 
(ROM) vigent. 

MOCIÓ 
... 
 
El vigent Reglament Orgànic Municipal (ROM d’ara endavant) va ser aprovat el 28 de 
novembre de 2013, i des d’aquesta data no s’ha modificat ni adequat a les noves 
exigències legals. 
 
En l’àmbit del bon govern és preceptiu incorporar al ROM les exigències legals de 
transparència en la gestió, així com mesures que, sobre la base d’una informació 
adequada i eficient, fomentin la participació de la ciutadania i la corresponsabilització 
cívica en la gestió municipal. 
 
Els grups polítics representats al Ple en aquesta legislatura, així com els representats 
en l’anterior legislatura, han plantejat en diverses ocasions la voluntat de treballar 
per revisar i modificar el ROM vigent. Part de la ciutadania de Cornellà, en diverses 
ocasions, ha demanat també més participació en els Plens. 
 
En aquest sentit, a la passada legislatura, el grup d’Esquerra Republicana – Acord 
Municipal va presentar una moció al Ple del 29 d’octubre del 2015 on sol·licitava la 
creació d’una comissió per estudiar la reforma del ROM. La moció va ser aprovada 
amb la incorporació d’una esmena del PSC que establia que el període de l’elaboració 
del document definitiu fos de sis mesos i que posteriorment s’elevaria al Ple Municipal 
per a la definitiva aprovació. 
 
La Secretaria de l’Ajuntament va elaborar un document de treball, que incorporava 
les preceptives actualitzacions legislatives. A partir d’aquest document, els grups 
municipals van disposar d’un termini per fer propostes d’esmena, alhora que un grup 
de treball del Consell de Ciutat també va traslladar una sèrie de propostes. Finalment, 
la comissió de debat es va reunir per recollir les propostes dels diferents grups 
municipals i del grup de treball del Consell de Ciutat. 
 
Posteriorment, al Ple del 29 de novembre del 2018, el Grup d’Alternativa d’Esquerres 
va presentar una moció per a la reforma del ROM i la participació popular en el Ple 
Municipal, on reclamava, entre d’altres, reprendre els treballs de la comissió de 
reforma del ROM. La moció no es va aprovar degut als vots contraris del PSC i del PP. 
 
Diferents grups municipals han traslladat a l’equip de govern mitjançant reiterades 
peticions i reclamacions la reactivació de la comissió de treball del ROM, que tan sols 
es va reunir una vegada i que a dia d’avui, encara no ha tornat a ser convocada i com 
a conseqüència, la reforma del ROM va quedar aturada. 
 
Per tots aquest motius, tenint en compte la demanda i interès dels diferents grups 
municipals i per part de la ciutadania de Cornellà, així com la quantitat de propostes 
de reforma del ROM traslladades en l’anterior legislatura i en compliment de la moció 
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aprovada el 29 d’octubre del 2015, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal, proposa al Ple l’aprovació dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Reprendre els treballs de la comissió de debat del ROM al setembre del 2019, 
tenint en compte: 
 

 l’adaptació al document dels nous requeriments legals 

 la revisió de les propostes fetes anteriorment pels grups municipals 

 formulació de noves propostes 
 
Segon.- Establir la periodicitat de les convocatòries de la comissió de debat del ROM 
per elaborar el document definitiu en el termini de sis mesos, a comptar des de 
l’aprovació de la present moció, que posteriorment serà elevat al Ple Municipal. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:22:21 al 00:34:19 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6badc65d016c3
cdb25e40037?startAt=1341.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació la moció és aprovada per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents. 
 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 

Precs i preguntes. 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:34:20 al 00:50:50 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6badc65d016c3
cdb25e40037?startAt=2060.0 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6badc65d016c3cdb25e40037?startAt=1341.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6badc65d016c3cdb25e40037?startAt=1341.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6badc65d016c3cdb25e40037?startAt=2060.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6badc65d016c3cdb25e40037?startAt=2060.0
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Precs i preguntes formulats pel Grup municipal del PODEMOS (PODEMOS) 
 

 Per part de la senyora María Carmen López Álvarez, Portaveu del Grup 
Municipal de PODEMOS, s’han presentat verbalment dos precs, que una 
vegada traduïts a la llengua catalana, resten com segueix: 
 
Primer Prec 
... 
 
En aquests últims mesos hem rebut queixes reiterades de veïns i veïnes de tots els 
barris de Cornellà, referents a la neteja i la salubritat de la ciutat que són les 
següents:  
 
Brutícia dels carrers, falta de reg, número insuficient de contenidors que fa que 
s'acumuli una quantitat gran en molts llocs d'escombraries fora dels mateixos 
generant amb això males olors i insectes. Alguns d'aquests contenidors són difícils 
d'obrir per a les persones grans, hi ha falta de neteja de l’interior dels propis 
contenidors que originen mala olor i a més tenen mal estat en el fons de molts d'ells. 
 
Hi ha falta de papereres en llocs, per exemple, com en la zona Famades i en altres 
llocs directament ens han comunicat que s'han retirat. 
 
Pel malestar que ha estat palpable per la ciutadania i per la pròpia petició de veïnes i 
veïns dels diferents barris, sol·licitem que es canviïn els contenidors per contenidors 
que siguin subterranis, tal com disposen en alguns altres municipis i que tinguin major 
capacitat. Pels següents motius: perquè suposa una millora econòmica i millora del 
trànsit per una menor freqüència de recollida, menor impacte visual i acústic i, de 
males olors per a la ciutadania, una millor salubritat i imatge del municipi. 
 
Mentre això no sigui possible perquè no és fàcil ni barat i som conscients, es demana 
revisar i corregir la falta palpable de personal, falta en el nombre de contenidors i 
substitució d'alguns que causen problema com he citat abans per a obrir sobretot a 
les persones grans i uns altres directament no s'obren. I la deficient freqüència de pas 
del servei dels camions que recullen el contingut dels contenidors de cartó, plàstic i 
vidre, perquè s’augmenti en cas de necessitat. 

... 
 
 
Segon Prec 
... 
 
És una altra petició que ens fan algunes persones que són usuàries de les escales amb 
esglaons de fusta, situades en el tram que transcorre des del carrer Bonavista, al 
costat de l'Institut Esteve Terrades, fins a l'aparcament del Tanatori. 
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Ens demanen que donat el mal estat que pot provocar accidents, la seva substitució o 
reparació. Ja que és un lloc de pas de moltes persones que les utilitzen per a tallar 
camí. També per ser de les mateixes característiques, revisar algun dels esglaons de 
l'escala que baixa cap al Can Mercader. Per a això adjuntem fotos. 

... 
 
Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
Espero que tinguis mes sort que jo, perquè jo vaig fer aquest prec fa tres mesos i veig 
que encara no m'han fet cas. Espero que tinguem més sort. 

... 
 
 
 

 Per part de la senyora Elisabet García Petit, Regidora del Grup Municipal de 
PODEMOS, s’han presentat verbalment dues preguntes, que una vegada 
traduïdes a la llengua catalana, resten com segueix: 
 
Primera Pregunta 
... 
 
Tornem a fer la pregunta que vam fer en una de les intervencions del passat Ple, ja 
que no se'ns ha donat resposta. És referent al Ple d'Investidura, i diverses companyes i 
companys de PODEMOS pregunten el següent: 
 
Voldríem saber el motiu pel qual estaven reservats els seients de la Sala de Plens, a 
qui i amb que argument?. Ja que a companyes i companys nostres que estaven en 
primera fila esperant per a asseure's des de feia molta estona se'ls va impedir el pas i 
van tenir que veure com passaven per davant persones que acabaven d'arribar. 
Concretament a la nostra companya Ana Maria Cantillo, se li va negar el pas estant la 
primera i amb el seu nét en braços. 
 
Aquest fet és una cosa que no ens ha semblat correcte i demanem que se'ns doni 
explicació. A la companya Ana en resposta a la seva protesta li van oferir una cadira 
però fora de la Sala del Ple. 
 
No entenem que és el que ha passat i perquè s'han fet aquestes diferències, ni el 
motiu pel qual estaven reservats tots els seients. Ningú de les nostres companyes i 
companys van poder asseure's en els bancs del Ple malgrat com ja hem comentat, 
d'haver estat des de primera hora, impedint el pas sense cap explicació. 

... 
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Segona Pregunta 
... 
 
Aquesta queixa amb pregunta ens la han fet arribar persones d'edat avançada del 
Barri Centre, que es queixen de l'estat de la vorera de la zona de Rubió i Ors.  
 
A la sortida del pàrquing de la plaça Lluís Companys estan totes les rajoles trencades 
amb el consegüent risc de caigudes per a nosaltres, les persones grans, sobretot si 
anem amb caminador, que es converteix en un drama. Podríem si us plau substituir-
les per asfalt o en el seu defecte per una superfície llisa i resistent? 

... 
 
 
Precs i preguntes formulats pel Grup municipal de Ciutadans – Partit de la 
Ciutadania (Cs) 
 

 Per part del senyor Ismael Ciurana Sánchez, Regidor del Grup Municipal de 
Cs, s’ha presentat verbalment un prec que una vegada traduït a la llengua 
catalana, resta com segueix: 
... 
 
També ens ho han fet arribar els veïns. Com és sabut per tots, nosaltres cada últim 
diumenge de mes muntem el que anomenem la “Carpa Ciutadana” en Can Mercader 
i, bé, diversos veïns se'ns han acostat i ens sol·liciten que a pesar que existeix la línia 
vermella per a poder estacionar vehicles en l'horari habilitat en la carretera de 
l’Hospitalet, veïns amb mobilitat reduïda tenen problemes per a aparcar. Són vehicles 
que tenen els seus distintius habilitats, però que es troben que no tenen unes places 
reservades per a ells. 
 
Llavors, preguem que s'habilitin i es reservin diverses places d'aparcament en la 
carretera de l’Hospitalet, pròximes al que és l'entrada al parc de Can Mercader, per a 
aquests vehicles adaptats i amb distintius de mobilitat reduïda. 

... 
 

 Per part del senyor Pedro Millan Rodríguez, Regidor del Grup Municipal de 
Cs, s’ha presentat verbalment un prec que una vegada traduït a la llengua 
catalana, resta com segueix: 
... 
 
Preguem que l'equip de govern a l'inici d'aquesta legislatura, que respecti la llengua 
oficial amb la qual es presenten mocions, esmenes, precs i preguntes per part dels 
diferents regidors d'aquest Ple, i eviti la traducció en l'acta de les sessions plenàries, 
perquè vulnera els nostres drets lingüístics i no respecta la literalitat de les nostres 
propostes i intervencions. 

... 
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 Per part del senyor Ismael Ciurana Sánchez, Regidor del Grup Municipal de 
Cs, s’ha presentat verbalment una pregunta que una vegada traduïda a la 
llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
Coincideix amb el grup de PODEMOS, referent a la neteja a Cornellà. I entenem 
perquè així ens ho fan arribar els ciutadans de la nostra ciutat quan s'acosten a les 
nostres carpes informatives que anem posant periòdicament i és que realment 
Cornellà està bruta. 
 
No sabem si és que l'equip de govern no el veu o realment no el vol veure, però el que 
si és cert, és que no solament a les nostres carpes se'ns acosten i ens diuen que 
Cornellà està bruta sinó que si fem una passejada pel que són les xarxes socials, 
Facebook, Twiter, fins i tot Instagram, veurem mostres evidents amb imatges que 
Cornellà està bruta, està molt bruta.  
 
Llavors, en Cornellà, tenint un pressupost de cinc milions d'euros per al que és la 
neteja viària i altres quatre en la recollida de residus, doncs entenem que no està a 
l'altura, no està a l’altura del que estem pagant per a que la neteja de la nostra ciutat 
sigui la correcta. 
 
Ens fan arribar que les brigades passen per uns barris més vegades que per uns altres, 
fins i tot hi ha diferenciació en els dies en què passen. Entenem que això no ha de ser 
una ordre directa ni de l'equip de govern ni de l'empresa, sinó que pels motius que 
siguin doncs està succeint així. El que fa entendre que de manera involuntària, doncs 
que tinguem barris de primera i de segona. Llavors entenem que alguna cosa no 
funciona bé i que es necessita resposta per l'equip de govern. 
 
Ara entrem en el que és el mes d'agost, on les temperatures seran les mateixes o 
superiors a les que hem tingut fins ara i el que és la brutícia, les males olors, les 
plagues d'insectes i de rosegadors, es veuran afavorides per aquesta brutícia als 
nostres carrers. 
 
Ens hem informat i sabem que s'augmentarà la neteja, una operativa especial on la 
neteja de carrers, en parcs i jardins s'incrementarà i on també l'equip de govern, 
l'Ajuntament, posa en marxa el que és la campanya “Cornellà pel civisme”. Ens 
sembla fantàstic, ens sembla estupend, però entenem que potser una mesura puntual 
i llavors les nostres preguntes són les següents: 
 
Pensa l'equip de govern fer un control, un anàlisis exhaustiu i real de l'estat de la 
ciutat en el que a neteja es refereix? 
 
Pensa l'equip de govern exigir a l'empresa prestatària que té encarregat el servei de 
recollida i neteja, que compleixi l'estipulat en el contracte? 
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Pensen ampliar la bateria de contenidors? 

... 
 
 

 Per part del senyor Pedro Millan Rodríguez, Regidor del Grup Municipal de 
Cs, s’ha presentat verbalment una pregunta que una vegada traduïda a la 
llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
El passat 26 de juny, només cinc dies després d'estar oberta al públic la piscina 
exterior del PELL, s'informava als usuaris del tancament d'aquesta a causa de 
l’aparició d'una esquerda. 
 
Avaluada la incidència per l'arquitecta tècnica es prenia la mesura de buidar la 
piscina per a una avaluació i reparació, deixant als usuaris i veïns sense servei i 
derivant-los, en cas que volguessin fer ús dels seus abonaments, a la piscina exterior 
de Can Mercader. 
 
Fa dos dies, el 22 de juliol, s'informa del tancament definitiu de la piscina exterior. 
Que la seva reparació suposa de llarga durada, deixant fora de funcionament tota la 
temporada d'estiu una de les dues piscines exteriors de la ciutat.  
 
En Ciutadans tenim memòria i al novembre de 2018 ja vam avisar mitjançant una 
moció presentada en aquest Ple, de les deficiències, falta de manteniment i mal estat 
de les instal·lacions esportives municipals. L'únic grup polític que va votar en contra 
de la nostra moció va ser el PSC, quedant aprovada la moció per la resta de grups de 
l'oposició.  
 
L'equip de govern no va convocar el Consell Municipal d'Esports extraordinari per a 
tractar amb entitats i associacions esportives, així com amb una representació de 
treballadors de l'Ajuntament d'aquestes instal·lacions, el tema de deficiències, 
deterioracions, desperfectes i mal estat de les instal·lacions esportives. 
 
No es va obrir consulta als cornellanencs per a recollir recomanacions i queixes dels 
usuaris de les instal·lacions esportives. 
 
Estem convençuts que si s'haguessin pres les mesures proposades en la moció ara 
mateix tindríem en funcionament la piscina exterior del PELL.  
 
Per tot això, preguntem a l'equip de govern, quines accions tenen pensat fer i quines 
solucions poden fer referents a aquest tema? 

... 
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Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
Arreglar-la, que és on estem ara. Ja tenim identificat el problema i estem fent el 
projecte. Ho hem explicat precisament aquest matí, que el teu company estava al 
Consell d’Administració de Procornellà, hem explicat els problemes en que ens 
trobàvem, per què ha passat i, evidentment, arreglar-la. No podem fer una altra cosa. 
 
El problema és que no és immediat i que, evidentment, trigarem temps perquè això si 
que no és culpa nostre. 

... 
 
 
 
Precs i preguntes formulats pel Grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (ERC/AM) 
 

 Per part de la senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal 
d’ERC/AM, s’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
Des de fa tres setmanes, el sistema d'AACCt de Can Vallhonrat ha deixat de funcionar 
a una part dels despatxos de la tercera planta. 
 
Després de reiterades queixes, el servei tècnic va intentar posar solució al problema 
sense èxit. Tant el personal de l’Ajuntament com diferents regidors hem traslladat la 
situació i no se’ns ha donat cap explicació ni una previsió de quan quedarà arreglat. 
 
Amb temperatures exteriors al voltant dels 30ºC i una humitat que fa augmentar la 
sensació tèrmica, les condicions ambientals en què es troben algunes persones de la 
planta, incompleixen totalment la normativa vigent en qüestió de salut laboral. 
 
Altres dependències municipals, com Llars d’Infants, la Garcia Nieto i la Marta Mata 
també han estat o estan en situacions similars. 
 
Preguem, es doni una previsió de reparació del problema i, si s’escau, per prolongació 
en el temps de la situació, facilitar elements que condicionin la temperatura dels 
espais laborals per pal·liar les altes temperatures. 

... 
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 Per part de la senyora Teresa Vidal Llargues, Regidora del Grup Municipal 
d’ERC/AM, s’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
Els contenidors de recollida dels mercats municipals, en general i sobretot en cap de 
setmana, al llarg de l’any és habitual que desprenguin males olors. És un problema 
crònic de tot l'any però que, a l'estiu, per les elevades temperatures i la reducció del 
servei de neteja, es veu agreujat. S'han presentat diverses queixes, per part de 
diversos veïns des de fa uns quants anys. 
 
Tot i que es recullen les deixalles dels Mercat el dissabte sobre les 15h, hi ha parades 
que encara no han acabat de netejar i llencen més deixalles quan el camió ja ha 
marxat. A part d'aquest fet, i que les escombraries es queden allà fins dilluns, al no 
netejar-se el terra ni els regalims de les restes i atès que hi toca el sol durant moltes 
hores, això provoca una pudor insuportable, que majoritàriament afecta al veïnat i 
als bars propers. 
 
Preguem es faci una revisió del servei de recollida dels contenidors i de la neteja 
exterior i interior dels mateixos per minimitzar les possibles males olors. 

... 
 
 

 Per part del senyor Carles Alemany Lluis, Regidor del Grup Municipal 
d’ERC/AM, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
La setmana passada van començar unes obres a la via pública al carrer Ferran i Clua. 
La empresa encarregada ha instal·lat dos contenidors per runes. Però a la instal·lació 
d’un d’ells, va trencar un dels arbres deixant la seva copa caiguda a la vorera, 
dificultant el pas, fins al dia d’avui que l’han talat. 
 
Es prendran responsabilitats a l’empresa executora de les obres? Es reposarà l’arbre? 

... 
 
 

 Per part de la senyora Estrella Corominas Molleja, Regidora del Grup 
Municipal d’ERC/AM, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
El 18 de juliol estava previst un desnonament d’uns llogaters al C. Florida, 30, d’una 
família amb 4 fills. El desnonament es va poder aturar gràcies a la mobilització 
ciutadana i està prevista una altra data d’execució, que encara no s’ha concretat. Ens 
consta que hi ha hagut una reunió per tractar el cas amb la regidora de Política 
Social. 
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Quines gestions, procediments i actuacions estan previstes en aquest cas? 

... 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les disset hores i cinquanta 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. 
 
 

Diligència: Per a fer constar que el present document correspon a l’acta de la sessió celebrada pel 
Ple en data 24 de juliol de 2019, la qual ha estat aprovada en data 25 de setembre de 2019 i ha 
estat transcrita íntegrament al llibre d’actes. 
 
Cornellà de Llobregat, 26 de setembre de 2019. 
 

LA SECRETARIA GENERAL 
Carmen Alonso Higuera 
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