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ACTA PLE NÚM. 14/19 

 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 18 DE DESEMBRE 2019 
 

 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 18 DE DESEMBRE 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les disset hores del dia 18 de 
desembre 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. Maria de las Mercedes Fernández García 
 Sra. Elisabet García Petit 
 Sr. Ot García Ruiz 
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 Sr. Sergio Gómez Márquez 
 Sra. Lidia Gómez Pla 
 Sra. Maria Carmen López Álvarez 
 Sr. Daniel Martínez Rodríguez 
 Sra. Aurora Mendo Sánchez 
 Sr. Pedro Millan Rodríguez 
 Sra. Joana Piñero Romera 
 Sr. Enrique Vanacloy Valiente 
 Sra. Teresa Vidal Llargués 
 
 
Secretària General Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor Sr. Joan R. Sagalés Guillamón 
 
 
 

NO ASSISTENTS 
 
Excusen 
 
Regidora Sra. Nelia Martínez Gallardo 
 
 
 
Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió, i es passa a despatxar els 
assumptes que figuren a l’ordre del dia i que són els següents: 
 
 

I 
 

PART RESOLUTIVA 
 
 
PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
 
PUNT PRIMER.- APROVACIÓ DE L’ACTA NÚM. 13/19, CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 27 DE NOVEMBRE D’ENGUANY. 

Aprovar Acta núm. 13/19 

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



 
 

 
 

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

 

 3 

 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:01:48 al 00:02:46 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0
ddef31d0000?startAt=108.0 
 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa l’acta a votació 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 

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

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

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0ddef31d0000?startAt=108.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0ddef31d0000?startAt=108.0
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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. 4605/19 de data 21 de novembre 
... 
 
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, i dins de les 
decisions municipals de conformació del nou cartipàs municipal, es va procedir a 
determinar la composició nominativa 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, mitjançant el corresponent Decret d’Alcaldia. 
 
Atès que de conformitat amb lo previst en l’article 3 del Reglament regulador 
d’aquesta Comissió, el Servei Territorial de Protecció Civil de la Generalitat de 
Catalunya està representat en aquesta Comissió pel seu Cap de Barcelona, en qualitat 
de vocal titular, el qual pot ser substituït per un dels seus tècnics, en qualitat de vocal 
suplent. 
 
Atès que segons s’ha comunicat a l’Ajuntament mitjançant correu electrònic de 4 de 
setembre de 2019, les persones que van ser nomenades per Decret de l’Alcaldia núm. 
2647/2019 de 10 de juliol, per ostentar aquesta representació no ostenten en la 
actualitat aquests càrrecs en el Servei Territorial de Protecció Civil Barcelona, pel que 
a sol·licitud de l’Administració autonòmica s’ha de procedir a la seva substitució. 
 
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.- Modificar el punt primer de la part dispositiva del Decret de l’Alcaldia núm. 
2647/2019 de 10 de juliol, en el sentit de substituir les persones que, en qualitat de 
vocal núm. 3, han de representar al Servei Territorial de Protecció Civil de la 
Generalitat de Catalunya, que en el successiu seran les següents:  
 
VOCAL 3: 
 
Titular:  Sra. Sonia Sánchez Ortíz.  
 Cap del Servei Territorial de Protecció Civil Barcelona. 
 
Suplent: Sr. Roger Pastó Serra.  
 Tècnic del Servei Territorial de Protecció Civil de Barcelona. 
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Segon.- Comunicar aquest Decret al President, Vicepresident i al Secretari 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. 4690/19 de data 26 de novembre 
... 
 
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. 
 
Vist 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 i modificat pel Decret d’Alcaldia 2468/2019 de data 15 de 
juny de 2019, per poder donar compliment als objectius fixats per l’equip de govern 
municipal. 
 
Atès que per l’elaboració del nou  Pla Estratègic de Subvencions pel període 2020-
2023 s’ha tingut en compte el Decret d’Alcaldia núm. 3622/2019 de data 30 de 
setembre de 2019, en relació al règim de delegacions mitjançant un reajustament de 
les matèries compreses en cadascuna de les diferents Àrees i camps d’actuació 
establertes, així com les aportacions realitzades pels responsables tècnics de les 
diferents àrees de gestió municipals que han tingut entre les seves competències la 
gestió i tramitació d’aquest tipus de foment d’activitats i la incorporació de les noves 
àrees d’actuació. 
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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.  
 
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. 3622, de data 30 de setembre de 2019, que va ser publicat al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, de data 9 d’octubre de 2019 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Aprovar el Pla Estratègic 2020-2023 amb efectes 1 de gener de 2020, el text 
literal del qual figura al final de la present resolució. 
 
Segon.- Comunicar el contingut de la present resolució a l’Àrea de Presidència, 
Política Territorial i Espai Públic, Economia i Administració, Igualtat i Educació, 
Polítiques Mediambientals i Comunitàries, Cultura i Comunicació, Polítiques Socials, 
Joventut i Acció Ciutadana. 
 
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 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 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 2020-2023 
 

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”. 
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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. 
 
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 l’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 2020 – 2023, 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.  
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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. 
 
La posada en marxa i el desenvolupament del Pla ha de permetre, entre d’altres, 
aconseguir: 
  
- La millora de l’ajust a la realitat social i demanda social. 
- Més integració, consistència i coherència de l’actuació corporativa. 
- La millora de la visibilitat social de l’actuació corporativa. 
- 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.  

- 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 d’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: 
- Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris. 
- 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 
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realitzats o per desenvolupar, o la concurrència d’una situació, havent de complir 
el beneficiari les obligacions materials i formals que s’haguessin establert. 

- 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, i compren els anys 2020, 2021, 
2022 i 2023, 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. 
 
 

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, 
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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’IGUALTAT I EDUCACIÓ 
 
En l’àmbit de l’Educació 
 
Els objectius generals en aquest àmbit són:  
 

 Donar suport als projectes pedagògics, socioeducatius i d’innovació dels centres 
d'infantil i primària, secundària, 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. 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. 

 
Les subvencions amb concurrència pública afecten als següents conceptes: 
 

 Subvencions per activitats educatives de les associacions de famílies 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. 

 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. 

 
Les línies d’actuació estaran destinades a:  
 

 La col·laboració en projectes, programes i activitats que donin suport a les 
famílies 
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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 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 Polítiques a l’infant 
 
Els objectius en aquest àmbit són: 
 

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

 Foment de la interculturalitat entre els infants  

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

 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  

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

 Subvencions per a projectes en el temps lliure infantil i adolescent.  
 
Les subvencions amb concurrència pública estaran destinades a: 
 

 Projectes de caràcter educatiu en el temps lliure infantil i adolescent 

 Projectes per a colònies, campaments (incloses rutes i camps de treball) i casals. 
 
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.  
 

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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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 DE POLÍTIQUES SOCIALS 
 
En l’àmbit de Polítiques Socials 
 
Els objectius generals en aquest àmbit són:  
 

 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. 
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 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.  
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES MEDIAMBIENTALS I COMUNITÀRIES 
 
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.  

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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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. 
 
 
En l’àmbit de Medi Ambient i Sostenibilitat 
 
Els objectius en aquest àmbit son: 
 

 El foment de les energies netes i renovables 

 El foment d’actuacions d’estalvi i eficiència energètica. 

 El foment de conductes de sostenibilitat ambiental envers els residus, l’aigua, la 
mobilitat, el medi natural o el consum. 

 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 
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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. 
 
 
 
ÀREA DE CULTURA I COMUNICACIÓ. 
 
En l’àmbit de la Cultura 
 
Els objectius generals en aquest àmbit són: 
 
Promoure i potenciar projectes que fomentin activitats culturals d’interès públic i/o 
social que tinguin com a objectiu la creació, producció i difusió d’iniciatives artístiques 
i el foment de la cohesió social i la igualtat mitjançant iniciatives culturals: 
 

 La creació, producció i difusió d’iniciatives artístiques.  

 El Foment de la cohesió social mitjançant iniciatives culturals  

 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. 

 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 per al foment de la cultura (només associacions).  

 Subvencions per a projectes de creació artística (només persones físiques) 
 
Les línies d’actuació estaran destinades a: 
 

 Millorar la cohesió social de la ciutat. 

 Promoure l’associacionisme de caràcter cultural que treballa potenciant serveis 
d’interès general per a la col·lectivitat i atribuïts a la competència local. 

 Fomentar a través de la cultura valors socials i noves formes de participació. 

 Afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat en l’àmbit de la cultura. 

 Possibilitar el creixement cultural quantitatiu i/o qualitatiu de la ciutat. 

 Fomentar i potenciar els projectes de creació artística entre les persones amb edat 
menor o igual als 30 anys. 

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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 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. 

 La promoció de la creació artística com a mitjà d’expressió.  
 
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’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 
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 l’Esport  
 
Objectius generals: 
 

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

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

 
Els objectius específics en aquest àmbit són:  
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/519625-l-27-2013-de-27-dic-racionalizacion-y-sostenibilidad-de-la-administracion.html
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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 Fomentar els projectes, programes o activitats que facilitin la pràctica física i 
esportiva en general de la població. 

 Col·laborar 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. 

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

 Crear 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. 

 Crear 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. 

 Promocionar accions per a potenciar els valors socials a través de la pràctica 
esportiva de la ciutat. 

 Potenciar la formació dels agents esportius per millorar en la qualitat del servei 
que es dona a través dels diferents agents esportius de la ciutat. 

 
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; així com el que estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels 
exercicis i altres normes que siguin d’aplicació.  
 
 
 
ÀREA DE JOVENTUT I ACCIÓ CIUTADANA 
 
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 adolescents i joves 

 Foment de la interculturalitat entre els joves i adolescents. 

 Promoure el treball dels valors a les activitats (civisme, solidaritat, pau, 
respecte,...) 

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

 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. 

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

 Subvencions per a projectes de caràcter juvenil 
 
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’àmbit d’Acció Ciutadana 
 
Objectius generals: 
 

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

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

 
Els objectius específics 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. 

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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 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. 
 
 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
 
Els objectius en aquest àmbit son: 
 

 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 
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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 ADMINISTRACIÓ  
 
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. 

 
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. 
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 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. 
 
 
 
ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC 
 
En l’àmbit d’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 d’Espai Públic 
 
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. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/519625-l-27-2013-de-27-dic-racionalizacion-y-sostenibilidad-de-la-administracion.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/519625-l-27-2013-de-27-dic-racionalizacion-y-sostenibilidad-de-la-administracion.html


 
 

 
 

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

 

 23 

 
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. 4853/19 de data 4 de desembre 
... 
 
Atès que per acord plenari de 26 de novembre de 1998, aquest Ajuntament va 
aprovar la constitució del Consell Municipal de Participació de Medi Ambient de 
Cornellà de Llobregat, com a òrgan sectorial de participació de caràcter permanent, 
amb competències de caire informatiu però no resolutiu, i com a instrument de 
participació en els assumptes municipals relacionats amb aquells àmbits d’activitat 
pública municipal que afectin o es refereixin al medi ambient. 
 
Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
209/2019, de 1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat 
dia 15 de juny, resulta necessari procedir a la renovació dels membres del Ple 
d’aquest Consell i de la seva Comissió Permanent, en compliment del que disposa 
l'article 5 del seu Reglament Orgànic regulador. 
 
Atès que segons disposen els articles 7 i 11, respectivament, d’aquest Reglament 
Orgànic, els membres del Ple del Consell representatius dels Grups Polítics Municipals; 
de les associacions de comerciants de la ciutat; de la secció sindical a Cornellà de la 
Unió General de Treballadors; de la secció sindical a Cornellà de Comissions Obreres; 
de les associacions empresarials de la ciutat; de la Federació de Veïns de Cornellà de 
Llobregat; del Consell Escolar Municipal i de quatre persones de reconegut prestigi en 
el medi ambient, i els de la seva Comissió Permanent, que estarà representada per un 
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nombre determinat de membres del plenari, seran nomenats per l'Alcalde, mitjançant 
l'oportú decret, a proposta de les esmentades Entitats i Institucions. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, i a 
la vista de les propostes efectuades pels diferents Grups Polítics municipals i per les 
Entitats ciutadanes i Institucions afectades, 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Designar als membres que, junt amb aquesta Alcaldia com a president nat 
del Consell Municipal de Participació de Medi Ambient de Cornellà de Llobregat, 
integraran el Ple d’aquest, d’acord amb el detall següent: 
 
 

1. VICEPRESIDENT 

 
Senyor Claudio Carmona Vargas, Regidor de Polítiques Mediambients i Comunitàries 
 
 

2. VOCALS 

 

1..1 En representació dels Grups Polítics Municipals 

 

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

 
- Titular: Senyor/a Mihai Ioan Fodor 
- Suplent: Senyor/a Beatriz Díaz Alcázar 

 

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

 
- Titular: Senyor/a Ignasi Doñate Sanglas 
- Suplent: Senyor/a Raquel Albiol i Gilabert 

 

 En representació del Grup Municipal del Partit Ciutadans, Partido de la 
Ciudadania (Cs) 

 
- Titular: Senyor/a Ángel Otero Torre 
- Suplent: Senyor/a Pedro Millán Rodríguez 

 

 En representació del Grup Municipal del Partit Podemos 
 

- Titular: Senyor/a Paula González González-Vila 
- Suplent: Senyor/a Iker Martínez García 
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 En representació del Grup Municipal del Partit En Comú – Movem Cornellà- 
En Comú Guanyem (EC-MC-ECG) 

 
- Titular: Senyor/a Ignacio Flórez Barrón 
- Suplent: Senyor/a David García Cruz 

 
 

2.2 En representació de les Associacions de Comerciants: 

 

 Cornellà compra a casa 
 

Titular: Senyora Dolors Campos Rodríguez  
Suplent: Senyora Gemma Gallofré Sanahuja 

 
 

1..2 En representació de la Secció a Cornellà de la Central Sindical Unió General de 
Treballadors: 

 
Titular: Senyor Francisco Sánchez Ordóñez 
Suplent: Senyora Carmen Simón Gómez 

 
 

1..3 En representació de la Secció a Cornellà de la Central Sindical Comissions 
Obreres: 

 
Titular:  Senyor Carles Periz Tomas 

 
 

1..4 En representació de les Associacions empresarials: 

 

 Associació professional d’empresaris d’electricitat, fontaneria, gas, 
climatització i afins del Baix Llobregat 

 
Titular: Senyor Josep Mestres Alsina 

 
 

1..5 En representació de les Federacions de Veïns de Cornellà de Llobregat: 

 
Titular: Senyor José Antonio Alvear Brito 

 
 

1..6 En representació del Consell Escolar Municipal: 

 
Titular: Senyora Rosa Mª Martínez Valero 
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1..7 En representació de persones de reconegut prestigi en medi ambient: 

 

 Senyora Carolina Otero Martínez  

 Senyor Antonio Salmerón Anoro 

 Senyor Jordi Portet Fontserè  

 Senyor Leonardo Baquedano López 
 
 
Segon.- Designar als membres que, junt amb el President, formaran la Comissió 
Permanent del Consell Municipal de Participació de Medi Ambient de Cornellà de 
Llobregat. 
 
a. Representants dels partits polítics 
 

 Senyor/a Mihai Ioan Fodor  (PSC-CP) 

 Senyor/a Ignasi Doñate Sanglas  (ERC/AM) 

 Senyor/a Ángel Otero Torre  (Cs) 

 Senyor/a Paula González González-Vila  (Podemos) 

 Senyor/a Ignacio Flórez Barrón  (EC-MC-ECG) 
 
 
b. Representats de les entitats ciutadanes 
 

 Senyor Josep Mestres Alsina 

 Senyora Dolors Campos Rodríguez 

 Senyor Francisco Sánchez Ordóñez 

 Senyora Rosa Maria Martínez 

 Senyor José Antonio Alvear Brito 

 Senyor Carles Periz Tomas 
 
 
c. Persones de reconegut prestigi en l’àmbit del Medi Ambient 
 

 Senyora Carolina Otero Martínez  

 Senyor Antonio Salmerón Anoro 

 Senyor Jordi Portet Fontserè  

 Senyor Leonardo Baquedano López 
 
 
Tercer.- Mantenir al senyor David Calabuig Aracil, Tècnic de Medi Ambient, com a 
Secretari del Consell Municipal de Participació de Medi Ambient de Cornellà de 
Llobregat, amb les funcions atribuïdes a aquest per l’article 13 del seu Reglament 
Orgànic. 
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Quart.- Comunicar aquests nomenaments a les persones i Institucions afectades, així 
com al Servei de Medi Ambient, 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. 
 
Cinquè.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera 
sessió ordinària 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. 4854/19 de data 4 de desembre 
... 
 
Mitjançant acord plenari adoptat el dia 29 de juliol de 2010, aquest Ajuntament va 
procedir a la constitució del Consell Municipal de Seguretat i Prevenció de Cornellà de 
Llobregat, en qualitat d’òrgan sectorial de participació de caràcter permanent, amb 
competències de caire informatiu però no resolutiu, i com a instrument de 
participació ciutadana en els assumptes relacionats amb l’anàlisi, planificació i 
execució del sistema local de seguretat pública, així com a l’aprovació inicial del seu 
Reglament orgànic regulador, que va quedar aprovat definitivament de forma 
automàtica el dia 24 de setembre següent. 
 
Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
209/2019, de 1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat 
dia 15 de juny, resulta necessari procedir a la renovació dels membres del Ple 
d’aquest Consell, en compliment del que disposa l'article 5 del seu Reglament Orgànic 
regulador. 
 
Atès que segons disposa l’article 6 d’aquest Reglament Orgànic, els membres del Ple 
del Consell representatius dels Grups Polítics Municipals i de les Administracions i 
Entitats cíviques de la ciutat, han de ser nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú 
decret, a proposta de les Administracions, de les Entitats ciutadanes i dels Grups 
Polítics Municipals, manifestada a través dels seus representants i portaveus. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, i a 
la vista de les propostes efectuades pels diferents Grups Polítics municipals i per les 
Entitats ciutadanes i Institucions representades, 
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HA RESOLT 
 
Primer.- Designar als membres que, junt amb aquesta Alcaldia, com a president nat 
del Consell Municipal de Seguretat i Prevenció de Cornellà de Llobregat, integraran el 
Ple d’aquest, d’acord amb el detall següent: 
 
 

1. VICEPRESIDENT 

 
Senyora Emilia Briones Matamales 
Regidora de Presidència 

 
 

2. VOCALS 

 
2.1. En representació de les Administracions i Entitats implicades en el Sistema 

Local de Seguretat Pública de Cornellà de Llobregat. 
 
 

 Per part dels Grups Polítics Municipals: 
 

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

 
- Titular: Senyor/a Oscar García Saldaña 
- Suplent: Senyor/a Miguel Martínez Arias 

 

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

 
- Titular: Senyor/a David Bravo Romero 
- Suplent: Senyor/a Toni Torres Blanco 

 

 En representació del Grup Municipal del Partit Ciutadans, Partido de la 
Ciudadania (Cs) 

 
- Titular: Senyor/a Marcos de Sola Peña 
- Suplent: Senyor/a Ismael Ciurana Sánchez 

 

 En representació del Grup Municipal del Partit Podemos 
 

- Titular: Senyor/a José Manuel Martínez Palacios 
- Suplent: Senyor/a David Lora Barajas 
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 En representació del Grup Municipal del Partit En Comú – Movem 
Cornellà- En Comú Guanyem (EC-MC-ECG) 

 
- Titular: Senyor/a Claudio Carmona Vargas 
- Suplent: Senyor/a José Antonio Martínez Ortiz 

 
 

 Per part dels serveis d’Atenció Soci Sanitària 
 

- Consell de Salut Municipal: 
 

Titular: senyora Montserrat Fuentes Gómez 
 

- Creu Roja: 
 

Titular: senyor Jaime Javier Egea Martínez 
 
 

 Per part dels Cossos i Serveis de Seguretat 
 
 

- ABP Mossos d’Esquadra de Cornellà de Llobregat 
 

Titular: senyor Ramón Chao Paradas 
 

- Guàrdia Urbana de Cornellà de Llobregat 
 

Titular: senyor Segundo Poblador Trinidad 
 

- Cos Nacional de Policia de Cornellà de Llobregat 
 

Titular: Senyor Francisco Grueso Romero 
 

- Companyia de la Guardia Civil de Vilanova i la Geltrú 
 

Titular: Senyor Jose Antonio López Oliva 
Suplent: Senyor Jose Maria Nagore Sánchez 

 
Aquest vocal assistirà en qualitat d’invitat, amb veu i sense vot, fins el 
moment que entri en vigor la modificació del Reglament Orgànic 
d’aquest Consell que l’incorpori com a membre de ple dret. 

 
- Parc de Bombers de Cornellà de Llobregat 

 
Titular: Senyor Juan Alfonso Saucedo Pedregal 
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- Protecció Civil de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
 

Titular: senyora Diana Colominas Batista 
 
 
2.2. PER PART DE LA CIUTADANIA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
 

- Oficina del Síndic de Greuges 
 

Titular: senyor Joan Barrera Riba 
 

- Centres Escolars 
 

a. Consell Escolar Municipal 
 

Titular: senyor Luis López Muñoz 
 

b. Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Cornellà de 
Llobregat 

 
Titular: senyor Luis López Muñoz 
Suplent: senyora Angeles Valero Navarrete 

 
- Activitats Econòmiques 

 
Associació de Comerciants “Cornellà compra a casa” 

 
Titular: senyor Renato López Lucas 

 
- Associació de Veïns 

 
Federació d’Associacions de Veïns de Cornellà de Llobregat 

 
Titular: senyor Emilio Rodríguez Ros 
Suplent: senyora Concepción Velarde Cidoncha 

 
 
Segon.- Mantenir al senyor Andrés Doblas Gómez, Inspector de la Guàrdia Urbana, 
com a Secretari del Consell Municipal de Seguretat i Prevenció de Cornellà de 
Llobregat, amb les funcions atribuïdes a aquest per l’article 6 del seu Reglament 
Orgànic. 
 
Tercer.- Comunicar aquests nomenaments a les persones i Institucions afectades, 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 
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i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Quart.- 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. 4860/19 de data 4 de desembre 
... 
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 3625/2019, de 30 de setembre, posteriorment 
modificat per Decret d’Alcaldia núm. 3894/2019, de 14 de novembre, en virtut del 
qual es designaven als membres que integraven el Consell Municipal de la Cultura de 
Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 25 de novembre d’enguany, la Portaveu del Grup 
Municipal PODEMOS, sol·licita modificar el seu representant titular en aquest Consell. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament com a vocal titular del Ple del Consell 
Municipal de la Cultura de Cornellà de Llobregat, que tot seguit es relaciona: 
 

 En representació de PODEMOS 
 

Titular: senyor Juan Alberto Ochando Terrero 
 
 
Segon.- Nomenar vocal titular del Ple del Consell Municipal de la Cultura de Cornellà 
de Llobregat a les següent persones: 
 

 En representació de PODEMOS 
 

Titular: senyor Albert Marín Ayala 
 
Tercer.- Comunicar aquest nomenament a la persona afectada i al Secretari del 
Consell, així com al Departament de la Cultura, Igualtat, Acció Comunitària i Esports, 
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 
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i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la primera sessió 
extraordinària que es convoqui, en compliment del que es disposa 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. 4885/19 de data 5 de desembre 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3628/19, de 30 de setembre, posteriorment 
modificat per Decret d’Alcaldia núm. 4536/2019, de 14 de novembre, en virtut del 
qual es designaven als membres que integraven el Consell Municipal de Salut de 
Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 25 de novembre d’enguany, la Portaveu del Grup 
Municipal PODEMOS, sol·licita modificar el seu representant Suplent en aquest 
Consell. 
 
Atès que segons disposa l'article 7 d’aquest Reglament Orgànic, els membres del Ple 
del Consell  han de ser nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú decret, a proposta 
de les Entitats del Sector. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides  
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament com a vocal suplent del Ple del Consell 
Municipal de Salut de Cornellà de Llobregat, que tot seguit es relaciona: 
 

 En representació de PODEMOS 
 

Suplent: senyor Juan Alberto Ochando Terrero 
 
 
Segon.- Nomenar vocal suplent del Ple del Consell Municipal de Salut de Cornellà de 
Llobregat a la següent persona: 
 
 

 En representació de PODEMOS 
 

Suplent: senyor David Lora Barajas 
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Tercer.- Comunicar aquests nomenaments a les persones afectades i a la Secretaria 
del Consell, així com al Departament de Salut, 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. 
 
Quart.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució, en la primera 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. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:02:47 al 00:04:33 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0
ddef31d0000?startAt=167.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA 
 
 
PUNT TERCER.- RESTAR ASSABENTATS DE L’ESCISSIÓ PARCIAL PER 
SEGREGACIÓ DE “FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.” A 
FAVOR DE LA COMPANYIA “FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.” I APROVAR LA 1ª 
PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE “PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA 
VIÀRIA, RECOLLIDA DE RESIDUS I MANTENIMENT DEL CLAVEGUERAM 
MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT I VENDA DE PATRIMONI D’UN LOT 
DE VEHICLES I MAQUINÀRIA EN DESÚS”, ADJUDICAT A “FCC MEDIO 
AMBIENTE, S.A,”.- 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0ddef31d0000?startAt=167.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0ddef31d0000?startAt=167.0
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Restar assabentats de l’escissió 
parcial per segregació de 
“Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A.” a favor de la 
companyia “FCC Medio 
Ambiente, S.A.” del contracte de 
“Prestació dels serveis de neteja 
viària, recollida de residus i 
manteniment del clavegueram 
municipal i venda de patrimoni 
d’un lot de vehicles i maquinària 
en desús”. 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la contractació amb les següents característiques: 
 
Naturalesa: Serveis. 
Objecte del contracte: Successió del contracte de “Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A” a “FCC Medio Ambiente, S.A” i 1ª Prorroga Prestació del serveis de 
neteja viària, recollida de residus i manteniment del clavegueram municipal de 
Cornellà de Llobregat. 
Adjudicatari: Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. 
Acord d’adjudicació: Ple de l’Ajuntament de data 30 de juliol de 2015 i confirmació 
d’adjudicació del Ple de l’Ajuntament de data 26 de novembre de 2015. 
Durada del contracte: de l’1 de gener de 2016 fins el 31 de desembre de 2019. 
Pressupost de licitació: 27.425.787,44.-euros (IVA exclòs). 
Import d’adjudicació: 26.868.622,80.-euros (IVA exclòs). 
Percentatge de baixa de l’adjudicatari: 2,031535617% 
 
Percentatge de les modificacions: 
 
1a. modificació: 0,74544386%, per import de 200.290,50.-euros (IVA exclòs) 
2a. Modificació: 0,06291014%, per import de 16.903,09.-euros (IVA exclòs) 
3a. Modificació: 2,0895086%, per import de 561.422,18.-euros (IVA exclòs) 
4a. Modificació: 2,02504145% per import de 544.100,75.-euros (IVA exclòs) 
5a. Modificació: 3,97423439% per import de 1.067.822,05.-euros (IVA exclòs) 
6a. Modificació: 1,44245681% per import de 387.568,28.-euros (IVA exclòs) 
 
Percentatge total de les modificacions efectuades: 10.33959525% 
 
Import total del contracte afegint les modificacions: 29.646.729,65.-euros (IVA 
exclòs). 
 
Vist que l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A, va presentar 
mitjançant instància de data 6 de novembre de 2019, amb Registre d’entrada General 
39741, l’escriptura pública de data 5 de setembre de 2019 d’elevació a Públic 
d’acords de segregació de l’activitat de medi ambient de Fomento de Construcciones 
y Contratas, S.A a favor de FCC Medio Ambiente, S.A., inscrita en el Registre Mercantil 
en data 1 d’octubre de 2019, així com altra documentació. 



 
 

 
 

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

 

 35 

Vist l’article 85 del Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en els casos d’escissió o 
transmissió de branques d’activitat i sempre que es tingui la solvència exigida en el 
moment d’acordar-se la licitació, el contracte continuarà amb l’entitat a qui 
s’atribueixi el contracte, la qual se subrogarà en els drets i obligacions que dimanen 
d’aquests. 
 
Vist que, per tant cal modificar els documents comptables pel període comprès entre 
el dia 1 d’octubre de 2019 al 31 de desembre de 2019, data en que finalitza el present 
contracte. 
 
Vist l’informe del Cap de Serveis i Via Pública el Sr. Daniel Orti Ortega,  amb el vist i 
plau de la seva Regidoria de data 25 d’octubre de 2018, relatiu a la pròrroga  del 
contracte de Prestació del serveis de neteja viària, recollida de residus i manteniment 
del clavegueram municipal de Cornellà de Llobregat i venda de Patrimoni d’un lot de 
vehicles i maquinària en desús, concertat amb “Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A.”, segons  Acord del Ple de l’Ajuntament de data 26 de novembre de 
2015. 
 
Vista la clàusula 3 del Plec de Clàusules Administratives Particulars del contracte que 
preveu la possibilitat de prorrogar expressament el contracte. 
 
Vista la instància presentada per “Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.” amb 
registre d’entrada núm. 45940, de data 20 de novembre de 2018, mitjançant el qual  
accepta la pròrroga del contracte per la prestació dels serveis de neteja viària, 
recollida de residus i manteniment del clavegueram municipal de Cornellà de 
Llobregat, així com posterior instància presentada per “FCC Medio Ambiente, S.A” 
amb registre d’entrada 40674, de data 13 de novembre de 2019, que prèvia exposició 
els antecedents de la segregació d’activitat, dóna la seva conformitat a la realització 
de la primera pròrroga de l’esmentat contracte. 
 
El Ponent de la Comissió Informativa de Presidència i Economia proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentats de l’escissió parcial per segregació de “Fomento de 
Construcciones y Contratas, S.A.” a favor de la companyia “FCC Medio Ambiente, S.A” 
societat beneficiaria segons escriptura d’escissió de data 5 de setembre de 2019, 
davant el notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya Sr. Celso Méndez Ureña, de la 
branca d’activitat de “negoci de serveis medioambientals”, que inclou al contracte de 
prestació del serveis de neteja viària, recollida de residus i manteniment del 
clavegueram municipal de Cornellà de Llobregat, i autoritzar la successió del 
contractista a favor de FCC Medio Ambiente, S.A., subrogant-se aquesta última en 
tots els dret i obligacions corresponents a l’esmentat contracte, amb efectes 
retroactius des de l’1 d’octubre de 2019, data d’inscripció de l’esmentada escriptura 
al Registre Mercantil. 
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Segon.- Deixar sense efecte l’autorització i disposició de despesa corresponent al 
període comprès entre el dia 1 d’octubre de 2019 fins el dia 31 de desembre de 2019 
a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., aprovades mitjançant acords 
del ple de data 26 de novembre de 2015, contracte inicial, i els acords de Junta 
General de Govern de dates 23 de juny de 2016, 1ª i 2º modificació, 04 de novembre 
de 2016, 3ª i 4ª modificació, 2 de març de 2018, 5ª modificació, 31 d’octubre de 2018, 
6ª modificació. 
 
Exercici Partida Pressupostària  Import (IVA Inclòs) 
 
2019 0112 1621A 2279900 C.P.S/Recollida Escombreries 545.294,22 € 
2020 0112 1621A 2279900 C.P.S/Recollida Escombreries 134.757,30 € 
2019 0112 1600A 2279900 C.P.S/Clavegueram 142.000,37 € 
2020 0112 1600A 2279900 C.P.S/Clavegueram 49.576,64 € 
2019 0112 1630A 2270000 C.P.S/Neteja Viària 1.368.206,89 € 
2020 0112 1630A 2270000 C.P.S/Neteja Viària 414.215,20 € 
2019 0112 1621A 2279909 Recollida Selectiva 243.167,85 € 
2020 0112 1621A 2279909 Recollida Selectiva 88.746,82 € 
2019 0112 1621A 2279903 Recollida Selectiva Orgànica 267.003,22 € 
2020 0112 1621A 2279903 Recollida Selectiva Orgànica 50.237,79 € 
 
  Total (IVA Inclòs): 3.303.206,30 € 
 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa plurianual corresponent al període comprès 
entre el dia 1 d’octubre de 2019 fins el dia 31 de desembre de 2019 a favor de la FCC 
MEDIO AMBIENTE, S.A, amb aplicació a l’exercici i import següent: 
 
Exercici Partida Pressupostària  Import (IVA Inclòs) 
 
2019 0112 1621A 2279900 C.P.S/Recollida Escombreries   545.294,22 € 
2020 0112 1621A 2279900 C.P.S/Recollida Escombreries   134.757,30 € 
2019 0112 1600A 2279900 C.P.S/Clavegueram 142.000,37 € 
2020 0112 1600A 2279900 C.P.S/Clavegueram 49.576,64 € 
2019 0112 1630A 2270000 C.P.S/Neteja Viària 1.368.206,89 € 
2020 0112 1630A 2270000 C.P.S/Neteja Viària 414.215,20 € 
2019 0112 1621A 2279909 Recollida Selectiva 243.167,85 € 
2020 0112 1621A 2279909 Recollida Selectiva 88.746,82 € 
2019 0112 1621A 2279903 Recollida Selectiva Orgànica 267.003,22 € 
2020 0112 1621A 2279903 Recollida Selectiva Orgànica 50.237,79 € 
 
  Total (IVA Inclòs): 3.303.206,30 € 
 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos. 
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Quart.- Retornar a Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., les següents fiances, 
que ascendeixen a un total de 1.482.336,49 euros, segons el desglòs i imports que 
s’indiquen: 
 
 1.343.431,14 € Contracte inicial 
 10.014,53 € 1ª modificació 
 845,16 € 2ª modificació 
 28.071,11 € 3ª modificació 
 27.205,04 € 4ª modificació 
 53.391,10 € 5ª modificació 
 19.378,41 € 6ª modificació 
 
Prèvia presentació per part de FCC Medio Ambiente, S.A, de la corresponent fiança 
per un import total de 1.482.336,49.-euros, 
 
 
Cinquè.- Aprovar la 1ª prorroga del contracte de Prestació del serveis de neteja viària, 
recollida de residus i manteniment del clavegueram municipal de Cornellà de 
Llobregat i venda de Patrimoni d’un lot de vehicles i maquinària en desús, adjudicat 
segons Acord del Ple de l’Ajuntament de data 26 de novembre de 2015 a “FCC Medio 
Ambiente, S.A.”, pel període comprès entre el l'1 de gener de 2020 i el 31 de 
desembre de 2020, per un pressupost de 8.045.822,68.- euros, IVA exclòs, més 
804.582.27.- € d’IVA 10 %, fent un total de 8.850.404,94.- Euros IVA inclòs. 
 
Sisè.- Autoritzar i disposar la despesa de tramitació anticipada i de caràcter 
plurianual, amb aplicació als exercicis i pels imports següents: 
 
Exercici Partida Pressupostària  Import (IVA Inclòs) 
 
2020 0112 1621A 2279900 C.P.S/Recollida Escombreries 1.482.330,24 € 
2021 0112 1621A 2279900 C.P.S/Recollida Escombreries 134.757,30 € 
2020 0112 1600A 2279900 C.P.S/Clavegueram 545.343,05 € 
2021 0112 1600A 2279900 C.P.S/Clavegueram 49.576,64 € 
2020 0112 1630A 2270000 C.P.S/Neteja Viària 4.556.367,28 € 
2021 0112 1630A 2270000 C.P.S/Neteja Viària 414.215,20 € 
2020 0112 1621A 2279909 Recollida Selectiva 976.214,95 € 
2021 0112 1621A 2279909 Recollida Selectiva 88.746,82 € 
2020 0112 1621A 2279903 Recollida Selectiva Orgànica 552.615,67 € 
2021 0112 1621A 2279903 Recollida Selectiva Orgànica 50.237,79 € 
 
  Total (IVA Inclòs): 8.850.404,94 € 
 
 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos, i sotmetre 
l’eficàcia de l’inici de l’execució d’aquest contracte a la condició suspensiva de crèdit 
adequat i suficient per l’exercici 2020 i 2021 en el que normalment hi ha crèdit. 
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Setè.- Fixar la garantia definitiva en la quantitat de 402.291,13.- euros, de 
conformitat amb el Plec de Condicions particulars, la qual haurà d’ingressar el 
contractista en el termini de 15 dies següents, a comptar de la recepció del present 
acord. De no acomplir-se aquest requisit, per causes imputables a l’adjudicatari, 
l’Ajuntament declararà resolt el contracte. 
 
Vuitè.- Comunicar les dades relatives a la modificació d’aquest contracte al Registre 
Públic de Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el 
termini dels tres mesos següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que 
preveu el TRLCSP, i difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del 
principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent al 
Portal de Transparència, 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. 
 
Novè.- Notificar aquest acord al departament d’Espai Públic i a l’empresa 
adjudicatària. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:04:34 al 00:10:11 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0
ddef31d0000?startAt=274.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

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

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0ddef31d0000?startAt=274.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0ddef31d0000?startAt=274.0
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Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

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

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

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

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
PUNT QUART.- APROVAR LA RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL DEL 
PROJECTE DE PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE L’EXERCICI 2020.- 

Aprovar la rectificació d’error 
material del projecte de 
pressupost de l’Ajuntament de 
l’exercici 2020. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’acord d’aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici 2020, adoptat 
pel Ple en sessió de data 28 d’octubre de 2019. 
 
Atès que s’ha detectat un error material de fet en la codificació econòmica d’una 
partida pressupostària de despesa però que aquest no comporta haver de modificar 
l’import global del pressupost, ni els imports parcials per capítols econòmics i els 
programes de despeses i els departaments no en resulten tampoc modificats i en 
conseqüència es manté l’estat de consolidació inicialment aprovat. 
 
Atès el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 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, el Ponent de l’Àrea de Presidència i Economia, vist el dictamen 
favorable de l’esmentada comissió, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Únic.- Rectificar l’error material detectat a la codificació econòmica d’una partida de 
l’estat de despeses de l’acord d’aprovació del Pressupost General per a l’exercici 
2020. 
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On diu: 
 
0112.3230B.6190002 – Reforma CEIP L’Areny 
 
Ha de dir: 
 
0112.3230B.6220000 – Reforma CEIP l’Areny 
 
I en conseqüència, modificar els següents llistats que formen part de l’expedient: 
 
- Pressupost Ajuntament 0112 Inversions Manteniment i Serveis 
- Pressupost Ajuntament Despesa Articles 
- Pressupost Ajuntament Despesa Conceptes 
- Pressupost Ajuntament Pla Inversions 2020 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:10:12 al 00:10:24 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0
ddef31d0000?startAt=612.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat 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 

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0ddef31d0000?startAt=612.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0ddef31d0000?startAt=612.0
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

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

Abstenció: 
 

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

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
 
 
 
PUNT CINQUÈ.- APROVAR LA “MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DEL 
PERSONAL PEL 2020”.- 

Aprovar la “Modificació de la 
plantilla del personal pel 2020”. 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la plantilla aprovada per Ple Municipal de data 28 d’octubre de 2019. 
 
Atès que per l’exercici 2020, està prevista la creació de noves estructures 
administratives amb l’objectiu de millorar i garantir l’eficiència en la prestació dels 
serveis públics per part de l’Ajuntament, que requereixen modificar la plantilla que es 
va aprovar en la sessió del Ple Municipal de data 28 d’octubre de 2019, per poder-la 
adequar a aquestes noves necessitats. 
 
Atès que la present proposta de plantilla s’ajusta al que preveu l’article 25 del 
Reglament del Personal de les Entitats Locals. 
 
Atès que la plantilla de personal s’ha d’aprovar anyalment d’acord amb el que preveu 
l’article 26 de l’esmentat precepte i l’article 90 de la Llei 7/1985, d’agost, per part del 
Ple Municipal de conformitat amb el que preveuen els articles 22 2 i) de l’esmentada 
Llei i l’article 54 a) del Reglament. 
 
El President de la Comissió de Presidència i Economia proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Primer.- Aprovar la modificació de la plantilla del personal d’aquesta Corporació i de 
l’Institut Municipal de Radiodifusió, per l’exercici 2020, amb les següents variacions 
respecte a la de l’anterior. 



 42 

 
 
a) AJUNTAMENT: 
 
Personal funcionari 
 
Dintre de la plantilla del personal funcionari es proposen les següents variacions: 
 
- La creació de tres places de l’Escala de l’Administració General, Sots escala 

Administrativa, amb la denominació administratiu/va, del grup de titulació C1, 
passant de 117 a 120 places, per tal de preveure la cobertura de noves estructures 
organitzatives de l’Ajuntament .  

 
- La creació de dues places de l’Escala de l’Administració Especial, Sots Escala 

Tècnica, Tècnica Superior amb la denominació Advocat/da, grup A1, passant de 15 
a 17 places, per tal de preveure la cobertura de noves estructures organitzatives 
de l’Ajuntament. 

 
- La creació de cinc places de l’Escala de l’Administració Especial, Sots Escala de 

Serveis Especials, Guàrdia Urbana amb la denominació d’agent, grup C2, per tal de 
reestructurar la prestació del servei passant de 87 a 92 places. 

 
El total de places de personal funcionari passa a 475 places.  
 
 
Personal laboral 
 
Dintre de la plantilla del personal laboral es proposen les següents variacions: 
 
- La creació de dues places del grup de classificació professional, Tècnic/a Mig amb 

la denominació de Treballador/a Social, per tal de preveure la cobertura de noves 
estructures organitzatives de l’Ajuntament, passant el número de places de places 
de 20 a 22.  

 
- La creació d’una plaça del grup de classificació professional, Tècnic/a Mig amb la 

denominació de Dinamitzador/a Digital, per tal de preveure la cobertura de noves 
estructures organitzatives de l’Ajuntament, passant el número de places de places 
de 1 a 2. 

 
El total de places de personal de règim laboral passa a 258 places 
 
 
Personal eventual: 
 
No presenta cap variació 
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b) ORGANISMES AUTÒNOMS: 
 
Pel que respecte als Organismes Autònoms, consta l’Institut Municipal de 
Radiodifusió, sense cap canvi. 
 
 
Segon.- Inserir al tauler d’anuncis de la Corporació I a la pàgina web de la Corporació, 
al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la 
plantilla íntegra de personal de la corporació i trametre còpies certificades de la 
mateixa a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat 
de Catalunya, en compliment del que preveu l’article 28. 1. del Reglament al Servei de 
les Entitats Locals. 
 
Tercer.- Difondre la composició de la Plantilla, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:10:25 al 00:16:22 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0
ddef31d0000?startAt=625.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat 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. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0ddef31d0000?startAt=625.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0ddef31d0000?startAt=625.0
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Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

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

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

Abstenció: 
 

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

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
MOCIONS DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
PUNT SISÈ.- DONAR COMPTE AL PLE, A EFECTES INFORMATIUS, DE LA 
MODIFICACIÓ DE LA CONFIGURACIÓ DELS MEMBRES QUE COMPOSEN EL 
GRUP POLÍTIC MUNICIPAL EN COMÚ – MOVEM CORNELLÀ – EN COMÚ 
GUANYEM (EC-MC-ECG).- 

Donar compte al ple, a efectes 
informatius, de la modificació de 
la configuració dels membres que 
composen el Grup Polític 
Municipal EC-MC-ECG. 

MOCIO 
... 
 
Amb motiu de la renovació d’aquesta Corporació derivada del procés d’Eleccions 
locals convocades per Reial Decret 209/2019, el passat 1 d’abril, tots els Regidors i 
Regidores d’aquest Ajuntament van procedir a presentar davant l’Alcaldia una 
declaració signada expressant el Grup Polític Municipal al que desitjaven ser adscrits, 
a efectes de la constitució i conformació dels Grups Polítics Municipals durant aquest 
mandat, dels quals aquesta Alcaldia va donar compte al Ple Municipal que va tenir 
lloc del 2 de juliol de 2019, en compliment del previst per l’article 86, paràgraf 7, del 
ROM. 
 
Atès  que  mitjançant escrit presentat el dia 9 de desembre d’enguany, amb - RE núm. 
44666 - pels membres que composen el Grup Polític Municipal En Comú - Movem 
Cornellà - En Comú Guanyem (EC-MC-ECG), es procedeix a designar un Portaveu 
suplent del Grup.  
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Per tot això, aquesta Alcaldia, conformitat amb el que disposa el paràgraf 2n de 
l’article 86 del ROM, proposa al Ple l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Donar compte al Ple, a efectes informatius, de que com a conseqüència de 
l’escrit presentat pels membres que en l’actualitat composen el Grup Polític Municipal 
En Comú - Movem Cornellà - En Comú Guanyem (EC-MC-ECG), s’ha procedit a 
nomenar al Sr. Sergio Gómez Márquez, com a Portaveu Suplent d’aquest grup, amb 
efectes del dia 9 de desembre de 2019. 
 
Segon.- Notificar el present acord als Regidors del Grup Polític Municipal En Comú - 
Movem Cornellà - En Comú Guanyem (EC-MC-ECG), així com al Departament de 
Recursos Humans, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:16:23 al 00:16:45 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0
ddef31d0000?startAt=983.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 
PUNT SETÈ.- REVISIÓ DE LES RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS 
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.- 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0ddef31d0000?startAt=983.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0ddef31d0000?startAt=983.0
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Revisió de les retribucions i 
indemnitzacions dels membres de 
la Corporació. 

MOCIO 
... 
 
Un cop constituït el nou Ajuntament derivat del resultat de les Eleccions Locals 
convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril i dins de les operacions de 
configuració del nou Cartipàs Municipal, el Ple municipal, mitjançant acord adoptat 
en sessió celebrada en data 2 de juliol següent i en el marc establert pel que disposen 
els articles 75 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, en concordança amb l'article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya i amb els articles 32 i següents del ROM, interpretats d’acord amb la seva 
Disposició Addicional, a la vegada que va determinar els regidors i regidores que 
havien de desenvolupar els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, 
també va concretar, el seu règim de retribucions i d’indemnitzacions per assistència a 
sessions d’òrgans col·legiats municipals. 
 
Atès que en aquest acord plenari de principi d’aquest mandat es va mantenir el 
mateix import de les retribucions i, pràcticament, el mateix import de les 
indemnitzacions per assistència a sessions d’òrgans col·legiats establert al mandat 
2007-2011 quan, a diferència d’altres Administracions, aquest Ajuntament va reduir, 
entre un 7% i un 10 %, les retribucions i indemnitzacions dels seus membres electes 
mitjançant acord plenari de data 30 de juny de 2010, a causa de les mesures 
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic establertes per Reial Decret 
Legislatiu 8/2010, de 20 de març. Fins i tot, posteriorment, mitjançant l’acord plenari 
de 26 de juliol de 2012, es van reduir aquestes retribucions i indemnitzacions un 7,14 
% anyal al mandat 2011-2015, durant el període comprés entre el mes de desembre 
de 2012  i el mes de juny de 2015, en solidaritat amb les mesures adoptades pel 
Govern mitjançant Real Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, respecte del personal dels 
ens locals.  
 
Vistos aquests antecedents i davant la necessitat d’actualitzar l’import d’aquests 
retribucions i indemnitzacions donat el temps transcorregut, aquesta Alcaldia 
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Establir que amb efectes del dia 1 de gener de 2020 i amb excepció de les 
corresponents a l’Alcaldia, les retribucions dels membres de la Corporació que 
desenvolupen les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial i les 
indemnitzacions per assistència a sessions d’òrgans col·legiats municipals, 
s’incrementin en un 2’5 % arrodonit, mantenint idèntica estructura, periodicitat i 
règim jurídic. 
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Com a conseqüència d’aquesta revisió, el règim de retribucions i indemnitzacions dels 
membres electes d’aquest Ajuntament resta establert de la manera següent: 
 
 

1. ALCALDE 

 
Nom Retribucions 

 

 Senyor Antonio Balmón Arévalo ..............................................  71.604,00 € 
 
 

2. PRIMER TINENT D’ALCALDE AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA 

 
Nom Retribucions 

 

 Senyor Antonio Martínez Flor ..................................................  66.514,00 € 
 
 

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

 
Nom i Càrrec Retribucions 

 

 Senyora Emilia Briones Matamales  ........................................  59.635,00 € 

 Senyor Sergio Fernández Mesa  ..............................................  59.635,00 € 

 Senyora Rocío García Pérez   ...................................................  59.635,00 € 

 Claudio Carmona Vargas   .......................................................  59.635,00 € 
 
 

4. PORTAVEUS DELS DIFERENTS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS AMB DEDICACIÓ 
EXCLUSIVA 

 
Nom Retribucions 

 

 Daniel Martínez Rodríguez ......................................................  51.148,00 € 
 
 

5. REGIDORS DELEGATS EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA 

 
Nom Retribucions 

 

 Ot García Ruiz ..........................................................................  54.358,00 € 

 Joana Piñero Romera ..............................................................  54.358,00 € 

 Sergio Gómez Márquez ...........................................................  54.358,00 € 
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6. REGIDORS DELEGATS EN RÈGIM DE DEDICACIÓ PARCIAL 

 
Nom i Càrrec Retribucions 

 

 Senyora Lidia Gómez Pla .........................................................  16.937,00 €  

 Senyor Enrique Vanacloy Valiente ...........................................  16.937,00 € 

 Senyor Manuel Clavijo Losada.................................................  16.937,00 €  

 Senyora Nélia Martínez Gallardo ............................................  16.937,00 €  
 
 

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

 
Nom i Càrrec Retribucions 

 

 Senyora Elisabeth García Petit ................................................  18.819,00 € 

 Senyora Raquel Albiol i Gilabert ..............................................  18.819,00 € 
 
 

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

 
Nom i Càrrec Retribucions 

 

 Senyora Aurora Mendo Sánchez .............................................  10.349,00 € 

 Senyora Mª de las Mercedes Fernández García ......................  10.349,00 € 

 Senyor Carlos Domínguez Rodríguez .......................................  10.349,00 € 
 
 

9. INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA A SESSIONS D’ÒRGANS COL·LEGIATS 
MUNICIPALS 

 
Els membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació 
exclusiva o parcial percebran les indemnitzacions següents: 
 
 

 Per assistència a les sessions de Ple: .......................................  369 €. 
 

 Per assistència a les sessions de les Comissions Informatives 
de caràcter permanent: ...........................................................  185 €. 

 

 Per assistència a les reunions de la Junta de Portaveus:.........  1.212 €. 
 
 
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Butlletí 
d’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que 
disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
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Local i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:16:46 al 00:22:02 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0
ddef31d0000?startAt=1006.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

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

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0ddef31d0000?startAt=1006.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0ddef31d0000?startAt=1006.0
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Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
Tot seguit es fa avinent que, tot i no ser a l’ordre del dia i atesa la seva 
urgència, cal tractar l’assumpte següent: 
 
 
ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ 
 
URGENCIA PRIMERA.- APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ, LES 
ORDENANCES FISCALS, QUE HAN DE REGIR A L’EXERCICI 2020 
 
 
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA 

 
Sotmesa a votació la urgència 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 

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

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

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

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

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
 
ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ 
 
URGENCIA PRIMERA.- APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ, LES 
ORDENANCES FISCALS, QUE HAN DE REGIR A L’EXERCICI 2020 

Aprovar definitivament la 
modificació de l’Ordenança 
General de Gestió, Recaptació i 
Inspecció, les Ordenances Fiscals, 
que han de regir a l’exercici 2020. 

MOCIO 
... 
 
Vist l’acord del Ple Municipal en sessió extraordinària del dia 28 d’octubre de 2019, 
d’aprovació provisional de modificació de l’Ordenança General de Gestió, recaptació i 
inspecció, de les Ordenances Fiscals, per al proper exercici de 2020. 
 
Atès el que disposa l’article 178.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya en 
concordança amb el 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, referent al procediment a seguir en l’aprovació de les Ordenances, així 
com l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals, relatius a l’ordenació de tributs per les 
Corporacions Locals. 
 
Atès que l’esmentat acord ha estat exposat al públic, durant 30 dies, segons anunci 
d’exposició publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 d’octubre de 2019, als 
efectes de presentar reclamacions, de conformitat amb el que disposa l’article 17 del 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Atès que el termini d’exposició ha finalitzat el dia 12 del present mes de desembre. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública s’han presentat les següents 
reclamacions: 
 
Grup polític municipal Esquerra Republicana de Catalunya-AM, en data 12 de 
desembre de 2019, amb número de Registre d’Entrada General 45431. 
 
Atès que el Grup polític municipal Esquerra Republicana de Catalunya-AM, formula la 
seva reclamació contra les ordenances fiscals i extrems que tot seguit s’especifiquen: 
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1: IMPOST DE BENS IMMOBLES. 
 
Proposta 1.- Reduir l’Impost dels Bens Immobles residencials en un 2%. 
 
Proposta 2.- Incrementar un 35% l’Impost de Bens Immobles als habitatges destinats 
a ús turístic. 
 
Proposta 3.- Addicionar un nou subarticle: 
Tindran dret a una bonificació del 20% les famílies monoparentals, sempre que 
l’immoble de que es tracti constitueixi l’habitatge habitual de la família. 
 
Proposta 4.- Addicionar un nou subarticle: 
Tindran dret a una bonificació del 20% aquells nuclis familiars, on convisquin persones 
amb una condició legal de discapacitat i diversitat funcional igual o superior al 66%, 
sempre que l’immoble de que es tracti constitueixi l’habitatge habitual de la família. 
 
Proposta 5.- Addicionar un nou subarticle: 
Tindran una bonificació del 30% els propietaris privats d’immobles buits que els posin 
a disposició de la borsa de lloguer social. 
 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2: IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES. 
 
Proposta 1.- Article 6è bonificacions 
Addicionar un nou subarticle: 
Gaudiran d’una bonificació del 50% durant 5 anys els subjectes passius que iniciïn una 
activitat Professional. 
 
Proposta 2.- Addicionar un nou subarticle: 
Gaudiran d’una bonificació del 20% els subjectes passius que generin i utilitzin 
energies renovables. 
 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5: IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS 
I OBRES. 
 
Proposta 1.- Article 4 Exempcions i bonificacions. 
Addicionar un nou subarticle: 
 
Gaudiran d’un 35% de la quota de l’Impost de la llicència aquelles construccions, 
instal·lacions o obres, corresponents a obres d’ adequació dels garatges comunitaris 
per a la recàrrega de les bateries dels vehicles híbrids ó elèctrics. 
 



 
 

 
 

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

 

 53 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17: TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE 
TRACCIÓ MECANICA EN LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS. 
 
Proposta.- Article 6è. 2. Quota tributaria. 
Modificar el text en el sentit de que on diu “estacionament d’un vehicle elèctric 
(màxim dues hores)”. 
 
Hauria de dir: 
Estacionament d’un vehicle “zero emissions” màxim dues hores. 
 
S’inadmet l’al·legació formulada respecte l’Ordenança Fiscal número 2 Reguladora de 
l’Impost sobre activitats econòmiques, atès que l’article 17.1 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de Hisendes Locals estableix que es puguin presentar reclamacions en 
relació als acords provisionals adoptats i referits a l’establiment, supressió i ordenació 
de tributs i, conseqüentment a l’aprovació i modificació de les corresponents 
Ordenances Fiscals, sense que contempli que es puguin presentar reclamacions 
respecte de les Ordenances Fiscals que no hagin estat objecte d’aprovació o 
modificació. 
 
 
Atès que la resta de les al·legacions adduïdes pel reclamant han de ser desestimades 
en base als raonaments que tot seguit s’esposen a continuació, per a cada una 
d’elles: 
 
Ordenança Fiscal número 1. Impost sobre Bens immobles 
 
Els beneficis fiscals que inclouen exempcions, bonificacions ó increments sobre la 
quota han d’estar previstos en normes amb rang de llei, en aquest cas els esmentats 
beneficis fiscals no estan recollits ni a l’article 73 del Text Refós de la Llei Reguladora 
d’Hisendes Locals,que regula les bonificacions obligatòries de l’impost, ni tan poc en 
l’article 74 de l’esmentat text que determina les bonificacions que es poden regular 
potestativament mitjançant les Ordenances Fiscals. 
 
 
Ordenança Fiscal número 5. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Els beneficis fiscals que inclouen exempcions i/o bonificacions han d’estar previstos en 
normes amb rang de llei, en aquest cas l’ esmentat benefici fiscal no està recollit ni a 
l’article 103 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals,que regula les 
bonificacions potestatives. 
 
 
Ordenança Fiscal número 17. Taxa per l’Estacionament de vehicles de tracció 
mecànica en les vies públiques municipals. 
 
Pel que fa a la denominació de vehicle elèctric o vehicle zero emissions s’entén que els 
vehicles elèctrics són vehicles de zero emissions. 
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Per tot això, aquesta Alcaldia, en us de les atribucions que legalment te conferides, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Desestimar pels arguments exposats, les al·legacions formulades pel Grup 
polític municipal Esquerra Republicana de Catalunya-AM. 
 
Segon.- Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 
Recaptació i Inspecció, les Ordenances Fiscals que tot seguit s’indiquen, amb les 
modificacions exposades les quals han de regir a l’exercici de 2020, i que figuren a 
l’annex número 1 del present acord: 
 
Número Tribut  
 
 Ordenança general de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
1 Impost sobre bens immobles. 
 
4 Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
5 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
6 Taxa per expedició de documents administratius. 
 
7 Taxa per la utilització de l’escut del municipi. 
 
8 Taxa pels serveis urbanístics. 
 
9 Taxa per la intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions. 
 
10 Taxa de cementiri municipal. 
 
11 Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats 

defectuosament o abusivament a la via pública 
 
12 Taxa per serveis especials per espectacles o transports. 
 
13 Taxa per la utilització i prestació de serveis a Can Mercader 
 
14 Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials 

de construcció, runa, tanques, puntals, estintols, bastides i altres 
instal·lacions anàlogues. 

 
15 Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública. 
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16 Taxa per les entrades de vehicles en propietats particulars, les reserves 
de la via pública permanents i reserves temporals (càrrega i descàrrega). 

 
17 Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies 

públiques municipals. 
 
18 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb diverses activitats. 
 
19 Taxa per l’aprofitament i serveis dels mercats municipals. 
 
20 Taxa relativa a la tinença d’animals de companyia, i qualsevulla altres de 

naturalesa semblant i als serveis municipals de sanitat i consum. 
 
21 Taxa per la prestació de serveis i utilització d’instal·lacions municipals. 
 
22 Taxa per la prestació en l’escola d’educació especial virolai.  
 
24 Taxa per la utilització d’infraestructures instal·lacions en el subsòl de la 

via pública de titularitat municipal i l’ocupació de la via pública amb 
armaris de serveis. 

 
 
Tercer.- Disposar el següent: 
 
1) Que es publiqui el texts íntegre de la modificació de les Ordenances Fiscals 

respectives, en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
2) Que les modificacions de les Ordenances Fiscals entrin en vigor l’1 de gener de 

2020. 
 
3) Que es notifiqui el present acord al Grup polític municipal Esquerra Republicana- 

AM. 
 
 
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 disposen 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. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:22:03 al 00:33:29 
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https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0
ddef31d0000?startAt=1323.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

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

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

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

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
ÀREA DE POLITICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC 
 
URGENCIA SEGONA.- APROVAR LA SUBSCRIPCIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ I D’ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE 
L’HABITATGE DE CATALUNYA I AQUEST AJUNTAMENT, RELATIU A L’OFICINA 
LOCAL D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI, PER A L’ANY 2019.- 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0ddef31d0000?startAt=1323.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0ddef31d0000?startAt=1323.0
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VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA 

 
Sotmesa a votació la urgència 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 

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

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

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

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 
 
POLITICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC 
 
URGENCIA SEGONA.- APROVAR LA SUBSCRIPCIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ I D’ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE 
L’HABITATGE DE CATALUNYA I AQUEST AJUNTAMENT, RELATIU A L’OFICINA 
LOCAL D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI, PER A L’ANY 2019.- 

Aprovar la subscripció del conveni 
de col·laboració i d’encàrrec de 
gestions entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i aquest 
Ajuntament, relatiu a l’Oficina 
Local d’Habitatge situada en 
aquest municipi, per a l’any 2019. 
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MOCIO 
... 
 
Vist que en data 27 de març de 2019 el Sr. Ricard Antoni Casademont, amb DNI núm. 
46.222.279-F, actuant en nom i representació i en la seva qualitat de Gerent de 
planificació i gestió urbanística de l'Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà S.A (PROCORNELLA), actuant en el marc de les facultats que li 
són pròpies va presentar escrit, en que sol·licitava la tramitació i formalització del 
conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge 
situada en aquest municipi, per a l’any 2019.  
 
Vist que en l’esmentat escrit, el Sr. Ricard Antoni Casademont exposa que en el marc 
del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge, amb la finalitat 
de donar continuïtat a les tasques que desenvolupa al territori l’Oficina Local 
d’Habitatge/Borsa de mediació en matèria d’assessorament i serveis relatius a 
l’habitatge, s’ha demanat subscriure el conveni de col·laboració en relació amb 
l’Oficina Local d’Habitatge/Borsa de mediació, situada a Cornellà de Llobregat 
proposat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per a l’any 2019. 
 
Vista la memòria explicativa i de previsió de tasques de l’OLH (Oficina Local 
d’Habitatge) de Cornellà de Llobregat de data 22 de novembre de 2018, obrant a 
l’expedient. 
 
Vista la memòria justificativa del conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions 
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada en aquest municipi-2019, de data 6 de 
setembre de 2019, obrant a l’expedient. 
 
Vista la regulació dels convenis en el Capítol VI de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 
Règim Jurídic del Sector Públic, articles 47 fins al 53.  
 
Vistes les circulars 1/2017 i 3/2017 de la Secretaria General d’aquest Ajuntament, 
sobre els convenis administratius. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la Cap Jurídica i Administrativa de Política Territorial i 
Sostenibilitat de data 20 de maig de 2019, així com el seu informe complementari de 
data 14 d’octubre de 2019, ambdós obrants a l’expedient. 
 
Vistos l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, l’article 81.1.d) del TRLUC i l’article 52.2.c) 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. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents: 
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ACORDS 

 
Primer.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions 
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada en aquest municipi, per a l’any 2019, i 
facultar a l’Alcalde d’aquesta corporació, senyor Antonio Balmón Arévalo, per a la 
seva formalització, mitjançant la subscripció del document següent, el text literal del 
qual figura al final de la present proposta d’acord. 
 
Segon.- D’aquest acord es donarà compte a la Comissió Informativa en la propera 
sessió que se celebri. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a les restants parts signants del conveni i al 
Departament municipal de Medi Ambient, pel seu coneixement i efectes, així com al 
departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes previstos al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el ROAS. 
 
Quart.- Difondre el contingut d’aquest acords 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. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració i cooperació 
de la Generalitat, acompanyat d’una còpia de la seva formalització, dins dels tres 
mesos següents a aquesta, en els termes i als efectes previstos a la Resolució de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 2017. 
 
Text literal: 
 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ I D’ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE 
L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
RELATIU A L’OFICINA LOCAL  D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI, PER A 
L’ANY 2019 
 
 

REUNITS 
 
D’una banda, la senyora Judith Gifreu i Font, directora de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, designada per Acord de Govern 56/2018, de 17 de juliol, i de conformitat 
amb les funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel 
Decret 157/2010, de 2 de novembre. 
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I d’una altra, el senyor Antonio Balmón Arèvalo, alcalde de l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat en nom i representació del qual actua, assistit per la secretària 
municipal, en exercici de la funció d'assessorament i de fe pública que li atribueix la 
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i pel Reial Decret 
128/2018, de 16 de març, regulador de les funcions dels funcionaris de 
l’Administració Local amb habilitació nacional. 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per obligar-se i atorgar 
aquest conveni, i a aquest efecte, 
 
 
 

EXPOSEN 
 
1. La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i reglaments 

que la despleguen i el Pla per al dret a l’habitatge, aprovat per Decret 75/2014, de 
27 de maig, constitueixen el marc normatiu de col·laboració amb les oficines locals 
d’habitatge i les borses de mediació per al lloguer social, que tenen per finalitat 
principal assegurar la màxima cobertura territorial en la prestació dels serveis i 
gestió d’ajuts relacionats amb l’habitatge i facilitar la proximitat de les gestions a 
la ciutadania. 

 
2. La Llei 13/2009, de 22 de juliol, defineix que són objectius de l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya, l’execució i la gestió de les polítiques d’habitatge que 
són competència de la Generalitat i, especialment les relatives a les actuacions 
públiques que en matèria d’habitatge han de garantir la proximitat al territori, 
amb una gestió integrada de les actuacions públiques de conformitat amb els 
principis de subsidiarietat, coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens 
locals. 

 
3. El Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge preveu la 

subscripció de convenis per a constituir o mantenir oficines locals d’habitatge i 
borses de mediació amb les administracions locals que tinguin desplegament 
territorial. 

 
4. El capítol 5 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge 

recull les condicions de les oficines i borses, les seves funcions més rellevants, les 
fases per a l’establiment dels convenis de col·laboració, les contraprestacions 
econòmiques i el sistema de justificació de l’activitat. 

 
5. L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, disposa d'una oficina/borsa i del personal 

tècnic i administratiu suficient per realitzar les funcions que se li encomanen, així 
com d’una persona responsable per coordinar les actuacions amb el Servei 
Territorial d’Habitatge corresponent i les Direccions de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya competents en la matèria, de conformitat amb l'establert en el Pla per 
al dret a l’Habitatge. 
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6. Amb l’objectiu de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels serveis i la 
gestió d’ajuts del Pla per al dret a l’Habitatge, així com els programes d’àmbit 
social i d’àmbit tècnic, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha manifestat 
l’interès en la continuïtat del conveni de col·laboració amb l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya per al funcionament, l’any 2019, de l’Oficina/Borsa 
d’àmbit territorial municipal. 

 
7. Per a tot el que no quedi estipulat en els pactes, aquest conveni es regeix per la 

Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, pel Decret 75/2014, de 27 
de maig, del Pla per al dret a l’habitatge, per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic i per la Llei 26/2010, 3 agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

 
En conseqüència, ambdues parts formalitzen aquest conveni de col·laboració, d’acord 
amb els següents 
 
 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
Aquest conveni té per objecte mantenir la col·laboració i l’encàrrec de gestions entre 
les parts per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, per mitjà 
de l’Oficina d’habitatge situada al municipi de Cornellà de Llobregat, amb la finalitat 
de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a l’habitatge. 
 
 
Segon. Obligacions de l’Ajuntament 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, a través de l’Oficina/Borsa, es compromet a: 
 
1. Mantenir l’Oficina/Borsa, durant el termini de vigència del conveni, amb personal 

tècnic i administratiu suficient que ha de tenir la formació necessària per realitzar 
les funcions que se li encomanen. En concret s’obliga a: 

 
a) Disposar d’un local o espai adequat per realitzar les funcions pròpies de 

l’Oficina. 
 
b) Tenir mitjans materials suficients i aptes per efectuar les gestions i tramitacions 

relacionades amb el conveni, com ara l’equipament informàtic adequat, així 
com els accessos a les plataformes electròniques de tramitació de les 
administracions públiques que es requereixen per a la tramitació dels 
expedients. 

 
c) Disposar de recursos personals per atendre les funcions de l’Oficina/Borsa que, 

com a mínim, serà d’una persona responsable de les actuacions del personal i 
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la coordinació amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya; d’una persona per a 
les tasques administratives i d’una persona per a les funcions tècniques i/o 
socials de l’Oficina/Borsa. 

 
d) En tot cas, es compromet a disposar del personal suficient atenent al seu àmbit 

poblacional i, especialment, en els períodes de convocatòries d’ajuts i 
prestacions en què es concentra la màxima activitat i afluència ciutadana. 

 
e) Actualitzar, de conformitat amb l’article 60.4 del Decret 75/2014, de 27 de 

maig del Pla per al dret a l’habitatge, l’acord de coordinació entre 
administracions locals que disposen d’Oficina/Borsa en conveni amb l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya a la mateixa localitat, i donar-ne compte a 
l’Agència en el termini màxim de 6 mesos des de la signatura del present 
conveni. 
 
Aquest acord ha d’establir el sistema de coordinació entre les Oficines/Borses 
municipals/comarcals ubicades en la mateixa localitat, definint els serveis i 
activitats propis de cadascuna i el model de distribució dels expedients del 
municipi/comarca per a la seva tramitació, ja sigui per raó de la matèria i/o del 
territori, amb la finalitat d’evitar duplicitats en les gestions i facilitar l’accés als 
serveis d’habitatge mitjançant una finestreta única 

 
 
2. Realitzar les següents funcions: 
 

a) Funcions d’informació i atenció ciutadana 
 

1. La informació i l’atenció ciutadana en totes les matèries relacionades amb 
l’habitatge, d’acord amb el desplegament de la Llei del Dret a l’habitatge i el 
Pla per al dret a l’habitatge, incloent entre d’altres qüestions: 

 
1. La informació i l’atenció ciutadana respecte les línies d’ajuts de l’Agència 

de l’Habitatge de Catalunya 
2. L’atenció ciutadana en l’àmbit de les inscripcions al Registre de 

Sol·licitants d’Habitatges amb protecció oficial. 
3. L’atenció ciutadana en el deute hipotecari i altres problemàtiques de 

l’habitatge derivades de situacions d’emergència social 
4. La informació relativa a l’Índex de referència de preus de lloguer que 

facilita la Generalitat de Catalunya a través del web de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya 

 
2. Aquestes funcions són les que corresponen a una unitat d’atenció ciutadana 

i inclouen: 
 

1. El registre d’entrada de les sol·licituds relatives als programes i línies 
d’ajuts, a les eines informàtiques que facilita l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya per informar i gestionar els serveis d’habitatge 
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2. La comprovació i revisió de la documentació i la informació als 
sol·licitants dels requeriments o deficiències documentals. 

3. El trasllat de les sol·licituds i documents als serveis competents de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

 
 
b) Funcions de gestió d’activitats i serveis 
 

1. En matèria de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge 
 

1. La gestió de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat fins la proposta de 
resolució. També inclou les inspeccions tècniques sobre les condicions 
d’habitabilitat que siguin planificades amb la Direcció de Qualitat de 
l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, i el compromís d’implementar o 
mantenir en l’Oficina els sistemes de gestió de qualitat del procés 
reconegut. 

 
2. La gestió i avaluació dels estudis o informes tècnics previs a les obres de 

rehabilitació d’edificis o habitatges, per a les quals es sol·licitin ajuts 
(Inspecció tècnica d’edificis / Informe intern d’idoneïtat) 

 
3. La gestió de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús 

residencial i d’habitatges, que inclou l’assessorament sobre els projectes i 
solucions tècniques, l’impuls i el seguiment de les actuacions de 
rehabilitació, l’elaboració, si s’escau, i valoració dels informes tècnics, com 
també les inspeccions tècniques inicials i finals. 

 
 

2. En matèria de Programes Socials de l’Habitatge 
 

1. La gestió d’expedients d’ajuts de prestacions per al pagament del lloguer 
que inclou la gestió de sol·licituds fins la proposta de resolució 

 
2. La gestió d’expedients prestacions econòmiques d’especial urgència per a 

l’habitatge, per a problemàtiques en situacions d’emergència 
 
 

3. En matèria de Promoció de l’Habitatge, només en cas que l’Ajuntament 
disposi de Registre propi reconegut 
 
1. La gestió dels expedients relatius a la inscripció al Registre de sol·licitants 

d’habitatges amb protecció oficial, en cas que es disposi de  Registre propi 
 
 
3. Utilitzar les eines informàtiques que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya posi a 

disposició de les oficines i les borses, tant a nivell del registre d’entrada de les 
sol·licituds com de la tramitació i gestió d’expedients. 
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4. Fer ús dels mitjans electrònics, d’acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 
aplicar les instruccions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la tramesa 
de sol·licituds i documentació presentada en l’Oficina/Borsa, amb els 
procediments de l’administració electrònica habilitats. 

 
 
5. Formalitzar, per part de la persona responsable de l’Oficina/Borsa, un protocol 

addicional a aquest conveni, en el qual es concreti: 
 

a) Els aspectes específics del funcionament i estructura de l’Oficina, en relació 
amb la seva organització, com són els horaris d’atenció al públic, la relació del 
personal adscrit i les previsions pel què fa a l’activitat, entre d’altres. 

 
b) La forma en què es duran a terme les funcions, les gestions i els tràmits 

relacionats en el Pacte segon, punt 2, d’aquest conveni, el procediment per al 
seguiment de les activitats i el sistema d’avaluació de les actuacions de 
l’Oficina durant l’any 

 
 
6. Presentar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya una memòria anual i una 

justificació final sobre la totalitat de les tasques realitzades. 
 
 
7. Col·laborar amb els serveis competents en matèria d’habitatge de l’àmbit 

territorial on s’ubica l’Oficina/Borsa, en les tasques de seguiment de les sol·licituds 
i en les actuacions tècniques de comprovació necessàries per a la resolució dels 
expedients. 

 
 
8. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les incidències, queixes o 

suggeriments dels ciutadans que s’adrecin a l’Oficina/Borsa, per tal de millorar la 
qualitat del servei. 

 
 
9. Participar en les sessions i jornades que organitzin els serveis de l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya amb motiu de la formació del seu personal i per a  la 
coordinació de les tasques de col·laboració a efectuar per l’Oficina/Borsa. 

 
 
10. Col·locar en un lloc visible un rètol identificador de l’Oficina/Borsa, que haurà de 

seguir les pautes de disseny i normativa gràfica proposades per la Generalitat, i fer 
constar clarament a totes les publicacions, impresos i altres materials gràfics que 
es puguin editar que les tasques realitzades per l’Oficina Local d’Habitatge es fan 
en col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
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11. Facilitar tota la informació que des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya sigui 

requerida en relació a les activitats que són objecte del present conveni. 
 
 
12. Col·laborar en les accions de seguiment i control de l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya o altres organismes públics. En especial, cooperar, quan correspongui, 
en les auditories que l’Agència programa anualment, així com en l’obtenció de 
qüestionaris de satisfacció ciutadana, amb la finalitat d’introduir millores en la 
prestació dels serveis. 

 
 
13. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: 
 

13.1. L’obtenció d’altres aportacions o finançament que l’Oficina/Borsa rebin, 
procedents d’altres administracions o entitats públiques o privades. 

 
13.2. Qualsevol alteració en les condicions pactades en aquest conveni 

 
 
 
Tercer. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’obliga a: 
 
1. Facilitar a l’Oficina/Borsa informació actualitzada sobre les línies i ajuts 

d’habitatge en tots els àmbits, com són els programes d’accés a l’habitatge, els 
programes de rehabilitació i condicions d’habitabilitat i els programes socials que 
es despleguen en el Pla per al dret a l’habitatge, i sobre les normatives 
relacionades amb l’habitatge per a les quals s’estableix la col·laboració. 

 
2. Facilitar l'accés als programes informàtics que siguin d’utilitat per dur a terme la 

col·laboració objecte d’aquest conveni. 
 
3. Fer el seguiment dels serveis que realitzi el personal adscrit a l’Oficina/Borsa i 

promoure programes d'aprenentatge i actualització sobre els continguts de les 
tasques assignades, pel que fa a les línies de col·laboració convingudes. 

 
4. Donar suport i formació al personal tècnic de l’Oficina/Borsa amb la finalitat de 

desenvolupar les tasques que es deriven d’aquest conveni, com ara són 
l’elaboració d’informes tècnics, avaluacions i inspeccions, tramitació d’ajuts o 
sobre el procediment. 

 
5. Fer el seguiment i valoració de la qualitat de la gestió de l’Oficina/Borsa que posi 

de relleu les bones pràctiques i permeti detectar, si és el cas, mancances o 
qüestions a millorar. 
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6. Compensar les despeses de gestió de les diverses línies d’actuació objecte d'aquest 

conveni, segons els paràmetres i imports que s'estableixen en el pacte següent. 
Aquestes aportacions resten condicionades a l’existència de crèdit suficient i 
adequat per finançar les obligacions que se’n deriven. 

 
 
Quart. Finançament 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, finançarà part de la despesa originada pels 
serveis que presti l’Oficina/Borsa de de Cornellà de Llobregat, d’acord amb els càlculs 
que s’estableixen a continuació, amb recursos pressupostaris a càrrec de la partida 
D/251.0002. 
 
a. Pagament fix inicial 

 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya farà un pagament d’import de 20.732,00 € 
per a l’any 2019, en concepte d’aportació inicial i a compte de l’aportació màxima 
que s’indica a l’apartat c), per cobrir part de les despeses dels serveis en matèria 
d’habitatge, d’acord amb l’estructura de personal acreditada i en funció del 
nombre d’habitants als què l’Oficina Local d’Habitatge/Borsa dóna servei. 

 
b. Pagament en funció del nombre d’expedients tramitats i acreditats 

 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya farà un pagament addicional a l’anterior 
que tindrà en compte els expedients efectivament tramitats en relació amb les 
tasques que es deriven de les funcions específiques que l’Oficina local 
d’habitatge/Borsa es compromet a dur a terme. 
 
Aquestes gestions es valoraran d’acord amb els barems que s’especifiquen en el 
catàleg de serveis de l’Annex. 
 
L’avaluació de la qualitat de la gestió es farà a partir del seguiment que l’Agència 
durà a terme durant l’any. El compliment de les obligacions contingudes al 
protocol serà determinant per al càlcul de la quantia d’aquest pagament. La xifra 
final de l’aportació es podrà ajustar en funció del grau de compliment amb els 
compromisos específics i de qualitat fixats. 

 
c. Aportació màxima 

 
Per a l’any 2019, s’estableix una aportació màxima de 27.643,00 €, que només es 
podrà incrementar en el cas que es justifiqui una activitat superior efectivament 
realitzada per part de l’Oficina/Borsa, i en funció de les disponibilitats 
pressupostàries. 
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Cinquè. Tramitació dels pagaments 
 
La tramitació del pagament de les quantitats esmentades en el pacte anterior es 
realitzarà de la següent manera: 
 
a. Primer pagament 
 

El primer pagament, per l'import de 20.732,00  €, en concepte d’aportació inicial i 
a compte de l’aportació màxima, es tramitarà un cop signat aquest conveni. 
 
En cas que es produeixi la pròrroga prevista en el pacte Onzè, el primer pagament 
es tramitarà un cop signada l’addenda de pròrroga. 

 
b. Pagament final 
 

El pagament final es tramitarà un cop acreditada l'activitat de l'Oficina/Borsa, 
corresponent a l’any 2019, mitjançant la presentació a l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya d’una certificació justificativa de les activitats realitzades on es farà 
constar el nombre de tasques d'assessorament i d’informació desenvolupades, 
com també les dels altres serveis relacionats al conveni gestionats per l’Oficina, 
acompanyada de la relació dels expedients gestionats, i un cop contrastada i 
valorada la certificació per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb les dades 
que aquesta disposi. 
 
La certificació ha de ser signada per l’interventor/a o, de forma excepcional, pel 
secretari/a de l’ens local, i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat, tant  pel 
que fa a les activitats i gestions referents als expedients tramitats, com pel que fa 
al cost del personal adscrit a l’Oficina/Borsa durant la vigència del conveni. 
 
Aquesta certificació es presentarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb 
efectes del 31 de desembre de 2019. 
 

c. Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquest conveni es 
tramitaran a favor de PROCORNELLÀ, entitat que gestiona l’oficina per encàrrec 
de l’Ajuntament. 

 
 
Sisè. Control i Seguiment conveni 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya vetllarà pel compliment de la qualitat dels 
serveis objecte d’aquest conveni amb el seguiment i l’avaluació de la seva execució, 
que han de dur a terme les unitats de l’Agència de l’Habitatge competents per la 
matèria en els diferents àmbits sectorials i territorials, i també, amb els controls o 
auditories internes que es consideri oportú programar anualment. 
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Els expedients gestionats per l’Oficina/Borsa han de ser lliurats a l’Agència per a la 
seva revisió, quan ho requereixi la Direcció sectorial o el Servei Territorial d’Habitatge 
competent en la matèria, o els òrgans de control interns. 
 
Els resultats d’aquest seguiment, juntament amb l’avaluació final dels serveis prestats 
i justificats per l’Oficina/Borsa, seran determinants amb la finalitat de considerar 
l’oportunitat de la pròrroga del conveni prevista en el pacte Onzè. 
 
La gestió i costos de l’Oficina local d’habitatge/Borsa han de ser justificats tal com es 
preveu al pacte Cinquè b). Per a la pròrroga del conveni, es valorarà el nombre de 
serveis prestats i d’activitats efectivament realitzades, les potencialitats de 
continuïtat i de creixement de les actuacions, els nivells de qualitat oferta a la 
ciutadania i el servei d’atenció ciutadana que s’ha prestat a la població. En el cas que 
s’hagin produït o detectat deficiències rellevants en els serveis prestats durant l’any 
per l’Oficina, es procedirà a minorar l’aportació final en l’import corresponent als 
expedients perjudicats. 
 
 
Setè. Protecció de dades i Transparència 
 
1. Els fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal o qualsevol 

altre mitjà d’intercanvi d’informació que es dugui a terme o sigui gestionat per les 
parts que signen aquest acord, estaran subjectes, a tots els efectes, al Reglament 
(UE) general de protecció de dades, a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i a la resta de 
normativa d’aplicació. 

 
2. Paral·lelament, les parts signants han de garantir el dret d’accés d’acord amb la 

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 

 
 
Vuitè. Publicitat del conveni 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es donarà publicitat del 
present conveni mitjançant el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 
Generalitat de Catalunya i el web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
 
Novè. Resolució per incompliment 
 
L’incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni, 
facultarà l’altra part per exigir-ne el seu compliment efectiu i, en el cas que no es 
produeixi, la seva resolució. 
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Desè. Resolució de controvèrsies 
 
En cas de discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest 
conveni, ambdues parts acorden resoldre les controvèrsies de mutu acord amb 
caràcter previ a la submissió de la qüestió a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
 
Onzè. Vigència i efectes 
 
El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2019 i pot ser prorrogat fins a 
un màxim de 4 anys addicionals, de conformitat a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, per mutu acord de les parts, prèvia 
petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb 
un preavís d’un mes del venciment del termini inicial. 
 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per duplicat, en el lloc i 
la data indicats. 
 
Judith Gifreu i Font Antonio Balmón Arèvalo 
 
 
Directora de l’Agència de Alcalde de l’Ajuntament 
l’Habitatge de Catalunya de Cornellà de Llobregat  
 
 
Carmen Alonso Higuera 
 
 
Secretària General de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
 
 
Annex 
 
Taula d’imports per serveis i activitats de l’Oficina Local d’Habitatge 
 

CATÀLEG DE SERVEIS ANY 2019 

Serveis 
Import per expedient tramitat – 

Oficina municipal 

CÈDULES HABITABILITAT 

 
1.Tramitació administrativa de sol·licituds 

de cèdules d’habitabilitat 
 
1.1.Presencial 
 

19 € (*) 



 70 

 
1.2.Telemàtica 
 

13 € 

 
2.Tramitació de cèdules d’habitabilitat, amb 

inspecció tècnica 
 

40 € 

REHABILITACIÓ 

 
1.Tramitació d’ajuts per a la rehabilitació, 

inclosa la inspecció tècnica obligatòria 
 
1.1.Per rehabilitar l’interior d’habitatges 
 

66 € 

 
1.2.Per a edificis unifamiliars i plurifamiliars 
 

110 € 

 
2.Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud 

d’ajuts a la rehabilitació que inclou els 
informes tècnics previs a les obres de 
rehabilitació d’edificis d’ús residencial 

 

33 € 

 

 Avaluació tècnica de l’eficiència 
energètica d’edificis, amb tasques de 
comprovació (aportació addicional a 
l’anterior) 

 
 

75 € 

 
3.Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud 

d’ajuts a la rehabilitació que inclou els 
informes tècnics previs a les obres de 
rehabilitació de l’interior d’habitatges 

 

40 € 

PROGRAMES SOCIALS 

 
1.Tramitació d’ajuts per al pagament 

lloguer (inclou la gestió de les sol·licituds 
fins la proposta de resolució) 

 

50 € 

 
2.Tramitació de prestacions econòmiques 

d’especial urgència per a l’habitatge 
 

25 € 
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PROMOCIÓ HABITATGE 

 
1.Gestió de les Inscripcions al Registre de 

sol·licitants d’habitatge amb protecció 
oficial, només per al cas de disposar de 
Registre Propi 

 

10 € 

 
(*) Import fixat d’acord amb la taxa reconeguda per la Generalitat. Es podrà 
modificar en funció de l’import que anualment s’aprovi.” 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:33:30 al 00:35:14 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0
ddef31d0000?startAt=2010.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 

 
II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
 
PUNT PRIMER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC/AM, PER 
REGULARITZAR EL DRET A VOT DELS REGIDORS I REGIDORES EN SITUACIÓ DE 
BAIXA PER EMBARÀS O PERMÍS DE MATERNITAT O PATERNITAT.- 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0ddef31d0000?startAt=2010.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0ddef31d0000?startAt=2010.0
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Moció ERC/AM, per regularitzar 
el dret a vot dels regidors i 
regidores en situació de bixa per 
embaràs o permís de maternitat 
o paternitat. 

MOCIÓ 
... 
 
Després del part, l'adopció o l'acolliment d'un infant, les mares i/o els pares 
treballadors poden gaudir d'un període de descans laboral legalment establert. En el 
cas de les mares tenen dret a un període de descans de 16 setmanes ininterrompudes, 
ampliable en diferents períodes en casos de part, adopció o acolliment múltiple, de 
discapacitat i d’hospitalització del nadó. Les 6 primeres setmanes són obligatòries per 
a la mare, la resta es poden compartir amb el pare o també renunciar-hi. A partir de 
l'1 d'abril de 2019, els pares (o bé l'altre progenitor, en cas de parelles del mateix 
sexe) tenen dret a un període de descans de 8 setmanes, que es veurà ampliat en 12 
al 2020 i en 16 al 2021, igualant-lo al de la mare. El període també s'amplia en casos 
de part, adopció, acolliment múltiple, discapacitat o hospitalització del nadó. 
 
La baixa per embaràs i el permís de maternitat o paternitat és un dret, però 
actualment es discrimina als càrrecs electes que en gaudeixen ja que es vulnera el seu 
dret a vot, especialment en l’àmbit local per falta de regulació. 
 
La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes 
ha suposat una fita històrica en la lluita per aconseguir la igualtat entre totes les 
persones que composem la societat en què vivim, amb independència del nostre 
gènere. Aquesta llei, però, reconeix determinats drets de forma completa i en d'altres 
situacions emplaça als poders públics a promoure, analitzar i executar accions per tal 
d'aconseguir resultats en àmbits on les circumstàncies, o bé la normativa reguladora, 
no permeten assolir l'objectiu d'una forma immediata. 
 
Una d'aquestes situacions és a la que fa referència la Disposició Final setena de la LO 
3/2007, quan assenyala que “a partir de l’entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno 
promoverá el acuerdo necesario para iniciar un proceso de modificación de la 
legislación vigente con el fin de posibilitar los permisos de maternidad y paternidad 
de las personas que ostenten un cargo electo”. 
 
A hores d'ara la legislació no ha estat adaptada, si més no en l'àmbit local, tot i que 
en d'altres, com és el cas del Parlament de Catalunya, el del Congrés dels Diputats i el 
Senat, s’ha regulat que en situacions en què els càrrecs electes no puguin complir el 
deure d'assistir als debats i votacions per permís de maternitat, paternitat, baixa per 
embaràs o malaltia greu, puguin exercir el seu vot per via telemàtica o delegar el vot 
en un altre diputat o diputada o senador o senadora. 
 
En l'àmbit de l'Administració Local, és necessari encara efectuar una delimitació o 
condicionament del caràcter indelegable del vot de regidors i regidores que refereix 
l'article 99.5 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, per tal de permetre una solució similar. 
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Per tant, mentre no es produeixi la reforma de l’article 99.5 del Reglament 
d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals es fa necessari 
buscar un sistema que garanteixi la conciliació entre els drets dels càrrecs electes 
locals a exercici el seu dret a vot i el seu dret a gaudir d’un permís per maternitat o 
paternitat. 
 
Diversos Ajuntaments han regulat el dret a vot per als càrrecs electes en situació de 
permís de maternitat o paternitat, baixa per embaràs o malaltia greu mitjançant la 
reforma del Reglament Orgànic Municipal (ROM) local per possibilitar el vot per vies 
telemàtiques o delegació del vot. 
 
Per tots aquests motiu el Grup Municipal d’ERC-AM proposa al ple els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Modificar l’article 136 del ROM de Cornellà, amb efectivitat immediata, per 
incloure la possibilitat del vot electrònic, delegat o qualsevol altre sistema no 
presencial, per garantir el dret a vot dels membres de la corporació que es trobin en 
situació de baixa per embaràs, permís de maternitat o paternitat o baixa per malaltia 
greu. 
 
Segon.- Adoptar, mentrestant no sigui vigent la modificació del ROM, les mesures per 
tal que els membres de la corporació en situació de baixa per embaràs, permís per 
maternitat o paternitat o baixa per malaltia greu, puguin exercir el seu dret a vot 
sense haver de fer-ho presencialment, mitjançant el vot electrònic, delegat o 
qualsevol altre sistema no presencial. 
 
Tercer.- Adoptar el compromís per realitzar totes les accions legals oportunes per tal 
que els membres de la corporació en situació de baixa per embaràs, permís de 
maternitat, paternitat o en situació de malaltia greu puguin delegar el seu vot en un 
altre membre del Consistori o es possibiliti el vot no presencial en els diferents òrgans 
de govern dels quals es formi part. 
 
Quart.- Instar al Govern espanyol a què, d’acord amb allò que disposa la Llei 
Orgànica 3/2007, de 22 de març, a la seva Disposició Final setena, promogui l’acord i 
les modificacions legislatives, fins i tot de l’àmbit local, per tal de fer efectiu el dret de 
regidores i regidors que gaudeixin de permisos de maternitat i paternitat i baixes per 
embaràs, d’exercir la seva obligació de votar en els Plens de les Corporacions Locals 
mitjançant la delegació a favor d’altres membres del Consistori. 
 
Cinquè.- Traslladar aquests acords a la Presidència del Govern espanyol, a la 
Presidència del Congrés dels Diputats i a la del Senat, a la Presidència del Parlament 
de Catalunya, a tots els grups parlamentaris, així com a la Federació de Municipis de 
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis. 

... 
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PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP) 
 

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal del PSC-CP amb registre 
d’entrada 46147: 
... 
 
Modificar els acords en el següent sentit: 
 
Primer.- Demanar un informe jurídic per tal d’estudiar la possibilitat de modificar 
l’article 136 del ROM de Cornellà, per incloure el vot electrònic, delegat o qualsevol 
altre sistema no presencial, per garantir el dret a vot dels membres de la corporació 
que es trobin en situació de baixa per embaràs, permís de maternitat o paternitat o 
baixa per malaltia greu. 
 
Eliminar segon i tercer acord 

... 
 
 
Esmenes presentades pel Grup municipal de PODEMOS (PODEMOS) 
 

 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal de PODEMOS amb registre 
d’entrada 46165: 
... 
 
Esmenes addicionals al Primer Punt dels Acords: 
 
Primera esmena al Primer Punt dels Acords. Afegir la baixa per atenció a la 
dependència com a situació amb dret a vot no presencial. 
 
Segona esmena al Primer Punt dels Acords.- Modificar els articles 136 i 138 del ROM 
de Cornellà, amb efectivitat immediata, per incloure la possibilitat de vot electrònic, 
delegat o qualsevol altre sistema no presencial, per garantir el dret a vot dels 
membres de la corporació que es trobin en situació de baixa per embaràs, permís de 
maternitat, paternitat, baixa per malaltia greu o baixa per atenció a la dependència. 
 
 
Esmena addicional al Tercer Punt dels Acords: 
 
Tercer.- Incloure una disposició addicional al Reglament Orgànic Municipal on 
s’especifiqui les situacions amb dret a vot de forma no presencial així com el 
procediment per a la seva sol·licitud. 

... 
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 Esmena núm. 3 presentada verbalment pel Grup Municipal de PODEMOS: 
... 
 
Esmena addicional al Primer Punt dels Acords: 
 
Afegir permís per atenció a la dependència com a situació amb dret a vot no 
presencial. 

... 
 
 

 Esmena núm. 4 presentada verbalment pel Grup Municipal de PODEMOS: 
... 
 
Esmena addicional al Primer Punt dels Acords: 
 
Modificar els articles 136 i 138 del ROM de Cornellà, amb efectivitat immediata, per 
incloure la possibilitat de vot electrònic, delegat o qualsevol altre sistema no 
presencial, per garantir el dret a vot dels membres de la corporació que es trobin en 
situació de baixa per embaràs, permís de maternitat, paternitat, baixa per malaltia 
greu o baixa per atenció a la dependència. 

... 
 
 

 Esmena núm. 5 presentada verbalment pel Grup Municipal de PODEMOS: 
... 
 
Esmena addicional al Tercer Punt dels Acords: 
 
Tercer.- Incloure una disposició addicional al Reglament Orgànic Municipal on 
s’especifiqui les situacions amb dret a vot de forma no presencial així com el 
procediment per a la seva sol·licitud. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:35:15 al 00:53:16 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0
ddef31d0000?startAt=2115.0 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0ddef31d0000?startAt=2115.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0ddef31d0000?startAt=2115.0
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VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP 

 
Sotmès a votació l’esmena és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

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, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada i Carlos Domínguez Rodríguez. 
 

Vots en contra: 
 

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

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

Abstenció: 
 

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

Gómez Márquez. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL DE PODEMOS 

 
Després de la deliberació l’esmena es retira pel Grup municipal proponent 
sense entrar en la fase de votació. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 3 DEL GRUP MUNICIPAL DE PODEMOS 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
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Vots a favor: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Vots en contra: 
 

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

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

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

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

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

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

Abstenció: 
 

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

Gómez Márquez. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 4 DEL GRUP MUNICIPAL DE PODEMOS 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

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. 
 

Vots en contra: 
 

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

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

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

Abstenció: 
 

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

Gómez Márquez. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 5 DEL GRUP MUNICIPAL DE PODEMOS 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

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. 
 

Vots en contra: 
 

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

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

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

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

Abstenció: 
 

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

Gómez Márquez. 
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MOCIÓ RESULTANT 

... 
 
Després del part, l'adopció o l'acolliment d'un infant, les mares i/o els pares 
treballadors poden gaudir d'un període de descans laboral legalment establert. En el 
cas de les mares tenen dret a un període de descans de 16 setmanes ininterrompudes, 
ampliable en diferents períodes en casos de part, adopció o acolliment múltiple, de 
discapacitat i d’hospitalització del nadó. Les 6 primeres setmanes són obligatòries per 
a la mare, la resta es poden compartir amb el pare o també renunciar-hi. A partir de 
l'1 d'abril de 2019, els pares (o bé l'altre progenitor, en cas de parelles del mateix 
sexe) tenen dret a un període de descans de 8 setmanes, que es veurà ampliat en 12 
al 2020 i en 16 al 2021, igualant-lo al de la mare. El període també s'amplia en casos 
de part, adopció, acolliment múltiple, discapacitat o hospitalització del nadó. 
 
La baixa per embaràs i el permís de maternitat o paternitat és un dret, però 
actualment es discrimina als càrrecs electes que en gaudeixen ja que es vulnera el seu 
dret a vot, especialment en l’àmbit local per falta de regulació. 
 
La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes 
ha suposat una fita històrica en la lluita per aconseguir la igualtat entre totes les 
persones que composem la societat en què vivim, amb independència del nostre 
gènere. Aquesta llei, però, reconeix determinats drets de forma completa i en d'altres 
situacions emplaça als poders públics a promoure, analitzar i executar accions per tal 
d'aconseguir resultats en àmbits on les circumstàncies, o bé la normativa reguladora, 
no permeten assolir l'objectiu d'una forma immediata. 
 
Una d'aquestes situacions és a la que fa referència la Disposició Final setena de la LO 
3/2007, quan assenyala que “a partir de l’entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno 
promoverá el acuerdo necesario para iniciar un proceso de modificación de la 
legislación vigente con el fin de posibilitar los permisos de maternidad y paternidad 
de las personas que ostenten un cargo electo”. 
 
A hores d'ara la legislació no ha estat adaptada, si més no en l'àmbit local, tot i que 
en d'altres, com és el cas del Parlament de Catalunya, el del Congrés dels Diputats i el 
Senat, s’ha regulat que en situacions en què els càrrecs electes no puguin complir el 
deure d'assistir als debats i votacions per permís de maternitat, paternitat, baixa per 
embaràs o malaltia greu, puguin exercir el seu vot per via telemàtica o delegar el vot 
en un altre diputat o diputada o senador o senadora. 
 
En l'àmbit de l'Administració Local, és necessari encara efectuar una delimitació o 
condicionament del caràcter indelegable del vot de regidors i regidores que refereix 
l'article 99.5 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, per tal de permetre una solució similar. 
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Per tant, mentre no es produeixi la reforma de l’article 99.5 del Reglament 
d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals es fa necessari 
buscar un sistema que garanteixi la conciliació entre els drets dels càrrecs electes 
locals a exercici el seu dret a vot i el seu dret a gaudir d’un permís per maternitat o 
paternitat. 
 
Diversos Ajuntaments han regulat el dret a vot per als càrrecs electes en situació de 
permís de maternitat o paternitat, baixa per embaràs o malaltia greu mitjançant la 
reforma del Reglament Orgànic Municipal (ROM) local per possibilitar el vot per vies 
telemàtiques o delegació del vot. 
 
Per tots aquests motiu el Grup Municipal d’ERC-AM proposa al ple els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Demanar un informe jurídic per tal d’estudiar la possibilitat de modificar 
l’article 136 del ROM de Cornellà, per incloure el vot electrònic, delegat o qualsevol 
altre sistema no presencial, per garantir el dret a vot dels membres de la corporació 
que es trobin en situació de baixa per embaràs, permís de maternitat o paternitat o 
baixa per malaltia greu. 
 
Segon.- Instar al Govern espanyol a què, d’acord amb allò que disposa la Llei 
Orgànica 3/2007, de 22 de març, a la seva Disposició Final setena, promogui l’acord i 
les modificacions legislatives, fins i tot de l’àmbit local, per tal de fer efectiu el dret de 
regidores i regidors que gaudeixin de permisos de maternitat i paternitat i baixes per 
embaràs, d’exercir la seva obligació de votar en els Plens de les Corporacions Locals 
mitjançant la delegació a favor d’altres membres del Consistori. 
 
Tercer.- Traslladar aquests acords a la Presidència del Govern espanyol, a la 
Presidència del Congrés dels Diputats i a la del Senat, a la Presidència del Parlament 
de Catalunya, a tots els grups parlamentaris, així com a la Federació de Municipis de 
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis. 

... 
 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
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PUNT SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC/AM, PER 
MILLORAR LA DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS DELS CENTRES CÍVICS DE 
CORNELLÀ I FACILITAR LA INSCRIPCIÓ I EL PAGAMENT DE MANERA 
TELEMÀTICA.- 

Moció ERC/AM, per millorar la 
difusió de les activitats dels 
Centres Cívics de Cornellà i 
facilitar la inscripció i el pagament 
de manera telemàtica. 

MOCIÓ 
... 
 
Els centres cívics són equipaments socioculturals de proximitat, espais de convivència, 
d’aprenentatge, de creixement de la vida comunitària, que afavoreixen la participació 
ciutadana i fomenten la difusió de valors i la convivència intercultural, generacional i 
associativa. 
 
Cornellà disposa de tres centres cívics que depenen de l’Ajuntament: el Centre Cívic de 
Sant Ildefons, el Centre Cívic de la Gavarra i el Centre Cívic del Parc Esportiu 
Llobregat, també es disposa del Casal Cívic de la Fontsanta que depèn de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Els centres cívics ofereixen un ampli ventall de cursos, tallers i activitats organitzats 
pel propi Ajuntament o bé per entitats. La programació és trimestral i les propostes 
són variades i de diferents àmbits, arribant a oferir-se’n més de cinquanta al trimestre 
en alguns casos. A més a més, els centres cívics també ofereixen xerrades, 
conferències, exposicions i es cedeixen els espais i materials per cobrir les necessitats 
de les entitats del barri i les comunitats de veïns i veïnes. 
 
La difusió dels cursos, tallers i activitats es fa mitjançant díptics/tríptics que es 
distribueixen per diferents espais de la ciutat i als propis centres cívics. També es 
realitza mitjançant butlletins electrònics com el Cornellà al Dia o el Cornellà Cultura, a 
més a més dels enllaços via web de l’Ajuntament i les respectives xarxes socials. Però 
actualment la informació no arriba al gruix de la població i majoritàriament 
l’assistència als cursos és per persones que ja han realitzat els cursos prèviament o en 
fan una continuïtat o pel boca-orella. Per tant, la informació no és de fàcil accés i 
obstaculitza una major participació de les activitats programades. 
 
Actualment per realitzar les inscripcions i el pagament als cursos, tallers i activitats 
que ofereixen els centres cívics només hi ha l’opció de fer-ho presencialment i, en 
alguns casos, la informació és confusa o vaga ja que no es trasllada ni la forma ni el 
termini per poder realitzar les inscripcions. Aquest fet pot dissuadir a les possibles 
persones usuàries d’apuntar-s’hi. 
 
Per tots aquests motius el Grup Municipal d’ERC-AM proposa al ple l’adopció dels 
següents: 
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ACORDS 

 
Primer.- Detallar en tots els mitjans de difusió municipals de manera clara i 
entenedora els terminis i formes per poder realitzar les inscripcions als cursos, tallers i 
activitats que realitzen els tres centres cívics de competència municipal. 
 
Segon.- Possibilitar la inscripció i el pagament via telemàtica dels cursos, tallers i 
activitats que es realitzen als tres centres cívics de competència municipal. 
 
Tercer.- Ampliar la difusió dels cursos, tallers i activitats, etc que es realitzen als 
centres cívics de la ciutat per tal que la informació sigui de fàcil accés, clara i precisa 
per arribar al màxim de ciutadania. 
 
Quart.- Mantenir actualitzada la web de l’Ajuntament i els apartats on es detallen les 
activitats, cursos i tallers dels centres cívics de la ciutat i facilitar que els accessos per 
arribar a la informació siguin més accessibles i entenedors. 
 
Cinquè.- Traslladar els acords a les direccions dels centres cívics de competència 
municipal, a les entitats que realitzen cursos, tallers i activitats i les que estan 
allotjades als centres cívics. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:53:17 al 01:02:09 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0
ddef31d0000?startAt=3197.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 
PUNT TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CS, PER A LA 
CREACIÓ I EL FOMENT DELS ESPAIS PET FRIENDLY.- 

Moció Cs, per a la creació i el 
foment dels espais Pet Friendly. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0ddef31d0000?startAt=3197.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0ddef31d0000?startAt=3197.0
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MOCIÓ 
 
Per part del Portaveu del Grup Municipal de Cs, s’ha presentat la present 
moció que, una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
A la nostra societat cada vegada es mostra un major respecte cap als animals de 
companyia i existeix un important segment poblacional que considera a la seva 
mascota un membre més de la família amb el qual comparteixen la seva vida, 
demandant que aquests animals domèstics siguin admesos al costat d'ells als hotels, 
restaurants, botigues, transport públic, edificis públics, etc. Prova d'una gran 
conscienciació i sensibilització social cap als animals va ser l'acord aprovat per àmplia 
majoria dels grups municipals d'aquest Consistori al febrer de 2017 que manifestava 
el compromís d'aquesta ciutat amb els principis ètics, socials i mediambientals i amb 
la voluntat de no causar sofriment als animals, ja fossin domèstics, de companyia o 
salvatges i també la moció que es va aprovar per unanimitat en el ple ordinari de 
març de 2018 per a fomentar l'adopció i tinença d'animals de companyia. 
 
De la mateixa manera, al mes de febrer de 2017, es va aprovar per unanimitat una 
Proposició no de Llei de Ciutadans al Congrés dels Diputats, sobre la modificació del 
règim jurídic dels animals de companyia en el Codi Civil, on se sol·licitava que es 
promoguessin les reformes legals necessàries per a crear una categoria especial en el 
Codi Civil que situï als animals de companyia fora de la massa patrimonial amb 
caràcter general legals, de manera que resultin inembargables i deixessin de ser 
“coses” al nostre ordenament jurídic. 
 
Des del Grup Municipal de Ciutadans som conscients que si el municipi de Cornellà 
comptés amb una oferta important d'establiments públics i privats que admetessin 
mascotes, les seves opcions socials i beneficis s'incrementarien. Des de les 
Administracions Públiques també s'ha d'impulsar el moviment “Pet Friendly”, per a 
satisfer aquesta necessitat que viu la nostra societat i que reporta a les ciutats 
beneficis econòmics i socials, captant l'interès d'aquest segment poblacional que 
sol·licita que la seva mascota també li acompanyi quan acudeix a l'administració, 
restaurants, botigues, etc. 
 
A Espanya el 40% de les llars compten amb un animal de companyia i existeixen 20 
milions de mascotes censades a tot el país, segons el cens de l'Associació Madrilenya 
de Veterinaris d'Animals de Companyia. Les dades indiquen que el gos és l'animal de 
companyia preferit dels espanyols amb 5.147.980 exemplars (21,90% del total). 
Actualment, existeix el segell o sistema de qualitat per al turisme Pet Fiendly i cada 
vegada són més els propietaris d'animals de companyia que en viatjar amb ells opten 
per destinacions o allotjaments que disposin d'un segell d'aquestes característiques 
enfront d'un altre que no pugui oferir-lo. A Espanya hi ha més de 1.000 establiments 
hotelers adherits a aquest moviment. 
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L'Ordenança General de convivència ciutadana en el seu títol VII sobre la tinença 
d'animals vigent des del 19 de juny de 2017 i en el seu capítol V sobre la presència 
d'animals a la via pública o establiments públics és deficitària per als quals accepten 
als animals domèstics en el dia a dia i els que defensem ciutats inclusives per als 
animals domèstics. Malgrat els dèficits de l'Ordenança, aquesta sí que permet que els 
animals accedeixin a l'interior dels establiments públics (Article 101.3) prèvia 
autorització. A l'Ordenança no s'especifica l'autorització de l'accés dels animals 
domèstics en els edificis públics. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa al Ple de 
l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat adoptar els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Autoritzar l'accés dels animals domèstics als edificis públics de 
l'Administració local que no suposin risc. 
 
Segon.- Traslladar al Consell Municipal de Comerç i Turisme l'impuls i la realització 
d'una campanya de conscienciació del concepte Pet Friendly als establiments 
comercials de la ciutat per a tots aquells que vulguin adherir-se. 
 
Tercer.- Estudiar les accions necessàries per a adaptar i incrementar els espais públics 
del nostre municipi als principis del Pet Friendly convertint a Cornellà de Llobregat en 
un referent a la comarca. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP) 
 

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal del PSC-CP amb registre 
d’entrada 46146 que, una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com 
segueix: 
... 
 
Modificar els acords en el següent sentit: 
 
Primer.- Estudiar i analitzar la possibilitat d'autoritzar l'accés dels animals 
domèstics en els edificis públics de l'Administració local que no suposin risc, així 
com les accions necessàries per a adaptar i incrementar els espais públics del nostre 
municipi als principis del Pet Friendly. 
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Segon.- Traslladar al Consell Municipal de Comerç i Turisme l'impuls i la realització 
d'una campanya de conscienciació del concepte Pet Friendly als establiments 
comercials de la ciutat per a tots aquells que vulguin adherir-se. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:02:10 al 01:14:06 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0
ddef31d0000?startAt=3730.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP 

 
L’esmena és acceptada pel Grup Municipal de C’s, i d’acord a l’article 133 del 
ROM, queda incorporada a la Moció. 
 
 
MOCIÓ RESULTANT 

... 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
A la nostra societat cada vegada es mostra un major respecte cap als animals de 
companyia i existeix un important segment poblacional que considera a la seva 
mascota un membre més de la família amb el qual comparteixen la seva vida, 
demandant que aquests animals domèstics siguin admesos al costat d'ells als hotels, 
restaurants, botigues, transport públic, edificis públics, etc. Prova d'una gran 
conscienciació i sensibilització social cap als animals va ser l'acord aprovat per àmplia 
majoria dels grups municipals d'aquest Consistori al febrer de 2017 que manifestava 
el compromís d'aquesta ciutat amb els principis ètics, socials i mediambientals i amb 
la voluntat de no causar sofriment als animals, ja fossin domèstics, de companyia o 
salvatges i també la moció que es va aprovar per unanimitat en el ple ordinari de 
març de 2018 per a fomentar l'adopció i tinença d'animals de companyia. 
 
De la mateixa manera, al mes de febrer de 2017, es va aprovar per unanimitat una 
Proposició no de Llei de Ciutadans al Congrés dels Diputats, sobre la modificació del 
règim jurídic dels animals de companyia en el Codi Civil, on se sol·licitava que es 
promoguessin les reformes legals necessàries per a crear una categoria especial en el 
Codi Civil que situï als animals de companyia fora de la massa patrimonial amb 
caràcter general legals, de manera que resultin inembargables i deixessin de ser 
“coses” al nostre ordenament jurídic. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0ddef31d0000?startAt=3730.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0ddef31d0000?startAt=3730.0
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Des del Grup Municipal de Ciutadans som conscients que si el municipi de Cornellà 
comptés amb una oferta important d'establiments públics i privats que admetessin 
mascotes, les seves opcions socials i beneficis s'incrementarien. Des de les 
Administracions Públiques també s'ha d'impulsar el moviment “Pet Friendly”, per a 
satisfer aquesta necessitat que viu la nostra societat i que reporta a les ciutats 
beneficis econòmics i socials, captant l'interès d'aquest segment poblacional que 
sol·licita que la seva mascota també li acompanyi quan acudeix a l'administració, 
restaurants, botigues, etc. 
 
A Espanya el 40% de les llars compten amb un animal de companyia i existeixen 20 
milions de mascotes censades a tot el país, segons el cens de l'Associació Madrilenya 
de Veterinaris d'Animals de Companyia. Les dades indiquen que el gos és l'animal de 
companyia preferit dels espanyols amb 5.147.980 exemplars (21,90% del total). 
Actualment, existeix el segell o sistema de qualitat per al turisme Pet Fiendly i cada 
vegada són més els propietaris d'animals de companyia que en viatjar amb ells opten 
per destinacions o allotjaments que disposin d'un segell d'aquestes característiques 
enfront d'un altre que no pugui oferir-lo. A Espanya hi ha més de 1.000 establiments 
hotelers adherits a aquest moviment. 
 
L'Ordenança General de convivència ciutadana en el seu títol VII sobre la tinença 
d'animals vigent des del 19 de juny de 2017 i en el seu capítol V sobre la presència 
d'animals a la via pública o establiments públics és deficitària per als quals accepten 
als animals domèstics en el dia a dia i els que defensem ciutats inclusives per als 
animals domèstics. Malgrat els dèficits de l'Ordenança, aquesta sí que permet que els 
animals accedeixin a l'interior dels establiments públics (Article 101.3) prèvia 
autorització. A l'Ordenança no s'especifica l'autorització de l'accés dels animals 
domèstics en els edificis públics. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa al Ple de 
l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat adoptar els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Estudiar i analitzar la possibilitat d'autoritzar l'accés dels animals domèstics 
en els edificis públics de l'Administració local que no suposin risc, així com les accions 
necessàries per a adaptar i incrementar els espais públics del nostre municipi als 
principis del Pet Friendly. 
 
Segon.- Traslladar al Consell Municipal de Comerç i Turisme l'impuls i la realització 
d'una campanya de conscienciació del concepte Pet Friendly als establiments 
comercials de la ciutat per a tots aquells que vulguin adherir-se. 
 
Tercer.- Estudiar les accions necessàries per a adaptar i incrementar els espais públics 
del nostre municipi als principis del Pet Friendly convertint a Cornellà de Llobregat en 
un referent a la comarca. 

... 
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VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

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

Vots a favor: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

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

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

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

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

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

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

Abstenció: 
 

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

Gómez Márquez. 
 
 
 
 
PUNT QUART.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CS, SOL·LICITANT 
LA INCLUSIÓ DOCUMENTAL DE LES MOCIONS, PRECS I PREGUNTES DEL PLE A 
LA WEB DE L’AJUNTAMENT.- 

Moció Cs, sol·licitant la inclusió 
documental de les mocions, precs 
i preguntes del Ple a la Web de 
l’Ajuntament. 

MOCIÓ 
 
Per part del Portaveu del Grup Municipal de Cs, s’ha presentat la present 
moció que, una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
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... 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El dret d'accés a la informació es defineix com el dret d'una persona de buscar i 
rebre informació en poder del govern i/o de les administracions públiques, 
reconeixent això com un dret fonamental per al desenvolupament ple d'una 
societat democràtica. 
 
És per això que des de Ciutadans Cornellà tenim clar que “La informació clara i 
accessible sobre la utilització dels recursos públics i la planificació de la gestió 
municipal és el primer pas cap a un diàleg social, per a poder assegurar el control de 
la gestió municipal per part de la població i garantir així, la participació ciutadana 
real”. 
 
Les deficiències en l'accés a la informació poden i de fet impacten en l'avaluació de la 
ciutadania sobre la tasca dels seus governants i/o representants polítics. 
 
Des de Cs Cornellà volem “estimular la participació ciutadana en els assumptes 
municipals, creant una nova opció d'interacció amb la ciutadania” i considerem que 
un dels principals temes dels quals els ciutadans han de tenir informació, és el treball 
exercit per tots i cadascun dels grups polítics municipals representats a l'Ajuntament 
per a què, d'aquesta manera i amb “informació de primera mà”, puguin tenir un 
coneixement detallat de l'activitat desenvolupada per aquests. 
 
Actualment, per a accedir a la informació documental dels Plens Municipals en la web 
de l'Ajuntament, ja sigui a través de l'enllaç de “Ple Municipal”, o a través del “Portal 
de Transparència, Govern Obert”, l'única informació disponible és; l'ordre del dia, 
l'acta de la sessió i la crònica informativa. Informació que trobem insuficient perquè el 
ciutadà pugui conèixer el treball dels diferents grups polítics municipals, que mocions 
proposen a debat, que precs i quines preguntes formulen a l'Equip de Govern. 
 
Hem de recordar que, les mocions són l’instrument polític fonamental amb el qual 
compten els grups polítics municipals amb representació en el Consistori per a 
elevar propostes i sotmetre-les al seu debat i votació en el Ple. Són la màxima 
expressió de la diversitat d'opcions i idees que existeixen en democràcia i és per això 
és fonamental que les propostes i decisions plenàries no es converteixin en una mera 
declaració política sense transcendència, que es converteixin en un paper oblidat en 
un arxiu per falta de voluntat o interès de l'equip de govern. 
 
La transparència en la gestió pública és una condició necessària del govern obert. 
Permet als ciutadans conèixer sobre la gestió dels assumptes públics i formar-se una 
opinió documentada sobre aquests. Amb això podran participar de manera més 
eficaç en les decisions que els afecta, la qual cosa contribueix a reduir l'arbitrarietat i 
l'opacitat i incrementa la legitimitat dels poders públics. 
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És convenient, per tant, la creació d'un sistema de seguiment de les mocions, els precs 
i les preguntes presentades a aquest Ple per a aconseguir dos objectius fonamentals: 
 
1) Que els ciutadans de Cornellà coneguin les iniciatives de cadascun dels 

representants públics als quals, amb el seu vot, han col·locat en la corporació. 
 
2) Assegurar el compliment dels acords adoptats. 
 
Per tot això, la nostra Corporació hauria, en un exercici de responsabilitat i 
transparència, posar a la disposició de tot el que pugui interessar-se, el treball i 
acords adoptats, facilitant informació que permeti el coneixement de la iniciativa així 
com el seu seguiment. 
 
En definitiva, oferir un coneixement sobre els procediments i decisions i estimular a la 
vegada la participació ciutadana en els assumptes públics. 
 
Per això el Grup Municipal Ciutadans – Partit de la Ciutadania eleva al Ple per al seu 
debat i aprovació el següent: 
 

ACORD 
 
Primer.- Que es publiquin a la pàgina web de l'Ajuntament, dins de l'apartat “El Ple 
Municipal” totes les Mocions, Precs i Preguntes presentades per cada Grup Municipal, 
de manera individualitzada, independentment que siguin admeses o no per al seu 
debat i votació en Ple i respectant íntegrament l’idioma en el qual es presenten. 
 
Segon.- Que totes la Mocions, Precs i Preguntes ja presentades durant la present 
legislatura en aquest Ple publicades siguin publicades en el termini màxim de dos 
mesos. 
 
Tercer.- Que es reculli el text precís de cada Moció, Prec i/o Pregunta, el grup que 
presenta la iniciativa, el resultat de la votació en ple per a les mocions, la contestació 
per a les preguntes, la resolució adoptada si escau i l'estat d'execució (indicant 
termini, fases si n'hi hagués, consignació pressupostària i altres dades que puguin 
resultar rellevants per a la seva realització). 
 
Quart.- Que l'actualització del contingut d'aquest enllaç amb les noves mocions o 
preguntes així com amb les gestions per a la consecució de les mocions ja incloses 
s'actualitzi amb caràcter mensual. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal (ERC/AM) 
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 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’ERC/AM amb registre 
d’entrada 46292: 
... 
 
Esmena de Supressió: 
 
Suprimir al Primer Punt dels Acords “i respectant íntegrament l’idioma amb el que es 
presenten” 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:14:07 al 01:32:41 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0
ddef31d0000?startAt=4447.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC/AM 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 
 

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. 
 

Vots en contra: 
 

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

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

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

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

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0ddef31d0000?startAt=4447.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0ddef31d0000?startAt=4447.0
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Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ 

 
La moció és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

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 

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

Vots en contra: 
 

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

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

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
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PRECS I PREGUNTES 
Precs i preguntes. 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:32:42 al 01:43:12 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0
ddef31d0000?startAt=5562.0 
 
 
Precs i preguntes formulats pel Grup municipal de PODEMOS (PODEMOS) 
 

 Per part de la senyora Elisabet García Petit, Regidora del Grup Municipal de 
PODEMOS, s’han presentat verbalment dos precs, que una vegada traduïts a 
la llengua catalana, resten com segueix: 
 
Primer Prec 
... 
 
Demanem s’incloguin a l’Acta de la sessió dos comunicats a petició d’entitats 
memorialistes afectades per les afirmacions incorrectes que van donar com a resultat 
l’eliminació y substitució de la moció presentada pel nostre grup referent a la petició 
de dues pedres de memòria per als dos regidors afusellats d’aquest Ajuntament. 
 

... 
 
En relació amb aquest prec es produeixen diferents intervencions que consten 
en la Vídeo Acta de la sessió, minut 01:36:17 al 01:37:27 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6eef85e8016f0ddef31d000
0?startAt=5777.0 
 
 
Segon Prec 
... 
 
Sol·licitud de rectificació i reconeixement per part dels Grups. 
 
Vists els contundents i incontestables arguments que han ofert les tres entitats 
memorialistes en defensa de la veracitat de l'exposat en la moció presentada per a 
demanar dues pedres de memòria per als dos regidors afusellats d'aquest ajuntament 
i atès que considerem que hi ha hagut una falta de respecte tant a les entitats com a 
la nostra companya M. Carmen López cap a la qual s'ha personalitzat un atac absurd 
i injustificat per part del grup Esquerra Republicana de Cornellà, volem aclarir 
diverses coses: 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0ddef31d0000?startAt=5562.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0ddef31d0000?startAt=5562.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6eef85e8016f0ddef31d0000?startAt=5777.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6eef85e8016f0ddef31d0000?startAt=5777.0
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- La primera, recordar a ERC i resta de grups d'aquest ple, que la nostra companya 

representa a Podemos de Cornellà, i actua per consens i aprovació de la resta 
d'integrants de la nostra formació. 

 
- Que ha estat molt clar l'atac personal cap a la nostra companya la qual cosa 

demostra que pel que sembla no es té clar que no parla en nom de si mateixa sinó 
de Podemos Cornellà. 

 
- Que s'ha faltat el respecte a la nostra companya i al grup de Podemos Cornellà en 

el moment en el qual se'ns considera poc o res preparades i a més se'ns aconsella 
que abans de fer certes coses, ens informem bé, i fins i tot ens ho demanen si us 
plau, amb sorna. 

 
- Que s'ha demostrat, que el defensat a la moció era rigorosament cert i que qui va 

errar en el seu discurs van ser els grups que van afirmar que no existia una línia de 
pedres de memòria per a les víctimes del franquisme, concretament per als 
representants de la ciutadania, a pesar que el nostre grup va proporcionar la 
informació necessària. 

 
Per tot l'exposat PREGUEM es faci una rectificació, i es reconegui com totalment certa 
l'argumentació de la moció presentada per Podemos Cornellà a petició del Col·lectiu 
Republicà del Baix Llobregat i de l’Associació Ateus i Republicans i el suport de 
Memòria de Mallorca “llambordes de la memòria per als regidors de l’ajuntament 
republicà de Cornellà de Llobregat afusellats al Camp de la Bota i inhumats al Fossar 
de la Pedrera del Cementiri de Montjuïc” i de la mateixa manera es considerin 
igualment certs els arguments donats en la defensa d'aquesta moció encara que no 
hagi estat aprovada, com a exercici de coherència, respecte i conciliació tant cap a les 
entitats afectades com al nostre grup. Amb això donaríem per resolt aquest tema. 

... 
 
 

 Per part de la senyora Elisabet García Petit, Regidora del Grup Municipal de 
PODEMOS, s’han presentat verbalment dues preguntes: 
 
Primera Pregunta 
... 
 
Vista la situació d’animals perduts a la ciutat de Cornellà, especialment dels gossos, 
ens trobem en el deure i obligació de visibilitat la falta de difusió i la dificultat que 
tenen els ciutadans i ciutadanes d’aquesta ciutat de poder trobar el seu animal 
perdut, de poder adoptar un nou animal de companyia, de participar amb 
l’apadrinament d’un d’ells o de col·laborar voluntàriament en alguna tasca (com la 
neteja, el passeig o l’entreteniment dels animals). Actualment no tenim cap mitjà per 
poder tenir coneixement de quins gossos s’han perdut i quins gossos es troben en 
adopció. I per això presentem aquest prec. 
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Creiem que és necessari que un servei que es paga amb diners públics tingui una 
mínima transparència i espai de difusió. En aquest cas trobem la difusió 
imprescindible per a poder contribuir en l’adopció dels animals o en el seu 
retrobament. És per això que, creiem necessari donar veu a moltes ciutadanes i 
ciutadans d’aquesta ciutat, que ens han demanat que portem a aquest ple la 
possibilitat d’afegir un apartat de gossos perduts en dos plataformes d’aquest 
Ajuntament. 
 
La pregunta que fem és, si és possible habilitar un apartat de gossos perduts i trobats 
per la guàrdia Urbana a la ciutat de Cornellà a l’aplicació mòbil de Seguretat 
Ciutadana. Creiem que serà més fàcil i immediata la difusió i el coneixement dels 
animals perduts en aquesta ciutat i completant-ho també amb un apartat a la pàgina 
web de l’Ajuntament de Cornellà on s’expliqui on trobar els animals de companyia 
perduts, on veure quins estan en adopció i saber amb detall quina empresa o refugi és 
qui s’encarrega dels animals trobats a la ciutat de Cornellà. 

... 
 
Segona Pregunta 
... 
 
Reiterem una pregunta que es va fer a l’últim Ple Municipal del mes de novembre la 
qual no ha sigut resposta ni en la Comissió Informativa de Polítiques Socials i 
Comunitàries ni per part del regidor Sergio Gómez que porta el tema de memòria, 
incomplint d’aquesta manera, els terminis que figuren en l’article 142 del ROM. 
Aquesta era la pregunta feta al passat Ple: 
 

 “Respecte a la moció presentada al març d’aquest any sobre la digitalització dels 
consells de guerra franquistes s’ha procedit al seu compliment? I en cas contrari, 
quan pensen dur-ho a terme i que no quedi en una declaració d’intencions? 

... 
 
 
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’han presentat verbalment un prec i una pregunta que una vegada 
traduïts a la llengua catalana, resten com segueix: 
 
Prec 
... 
 
Els veïns i usuaris del pàrquing a l'aire lliure de l'avinguda del Baix Llobregat que hi ha 
a l'alçada del carrer Antic Camí Vell de Sant Boi, on està la nova rotonda, ens han 
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informat del mal estat en què es troba el ferm d'aquest, amb molts clots i uns altres 
que han passat a ser basses i llacs a causa de les pluges de les passades setmanes 
fent impracticable part d'aquest. 
 
Preguem perquè es procedeixi a la reparació del ferm perquè el pàrquing torni a ser 
practicable íntegrament. 

... 
 
 
Pregunta 
... 
 
Els veïns del barri del Padró que tenen vehicle i la seva corresponent vinyeta 
identificativa com a residents, tenen problemes per a aparcar els seus vehicles en la 
zona verda en les hores exclusives i ens fan arribar la següent pregunta: 
 
Que mitjans fa servir l'Ajuntament per a controlar que els vehicles aparcats en la zona 
verda en els horaris exclusius per a residents són realment de veïns residents en el 
barri i no de les ciutats limítrofes o altres barris? 

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

 Per part de la senyora Estrella Corominas Molleja, Regidora del Grup 
Municipal d’ERC/AM, s’han presentat verbalment dos precs: 
 
Primer Prec 
... 
 
A la tardor és habitual que els arbres amb fulles caduques perdin les seves fulles i que 
aquestes ocupin part de la via pública de la ciutat. Es pot entendre que en parcs o 
zones amb més arbres de fulla caduca es puguin acumular alguns dies cert volum de 
fulles al terra, però no que el volum de fulles sigui tal que l’acumulació arribi a mitja 
cama. El fet que s’acumulin tantes fulles pot fer que les clavegueres s’obstrueixin amb 
el conseqüent perjudici en cas de pluja, també pot representar un perill per la 
ciutadania pel perill a patir relliscades i caigudes. 
 
Preguem es realitzi un correcte servei de neteja i recollida en les zones amb més 
acumulació de fulles de la ciutat, on fa més de tres setmanes que no hi passa el camió 
de la neteja o no ha realitzat. 

... 
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Segon Prec 
... 
 
Donat que a l'últim ple tots els regidors vam rebre una ampolla de vidre, preguem 
que no es segueixin repartint ampolles de plàstic als plens per evitar generar 27 
ampolles de plàstic cada mes. 
 
Els regidors hauríem de ser els responsables de portar-nos la nostra pròpia aigua 
donat que tenim l'ampolla de vidre. 
 
Ens ha sobtat avui trobar-nos l'ampolla de plàstic i per tant demanem que el lema de 
l'ampolla "evita el plàstic" no quedi només en paraules i el consistori la transformi en 
fets. 

... 
 

 Per part de la senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal 
d’ERC/AM, s’han presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
Treballa l’equip de govern amb la planificació i la voluntat de promoure i facilitar, a 
curt, mig i llarg termini, un augment de la població de Cornellà? 
 
En cas de resposta positiva, quin seria el nombre de població a assolir per la Ciutat en 
els diferents escenaris de curt, mig i llarg termini? 

... 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les divuit hores i quaranta-cinc 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 18 de desembre de 2019, la qual ha estat aprovada en data 29 de gener de 2020 i ha 
estat transcrita íntegrament al llibre d’actes. 
 
Cornellà de Llobregat, 30 de gener de 2020. 
 

LA SECRETARIA GENERAL 
Carmen Alonso Higuera 
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