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ACTA PLE NÚM. 5/2020 

 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 27 DE MAIG 2020 
 

 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
PROCEDIMENT: SESSIÓ A DISTÀNCIA PER MITJANS ELECTRÒNICS 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 27 DE MAIG DE 2020 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les disset hores del dia 27 de 
maig de dos mil vint, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes 
legalment establerts, es reuneixen els membres integrants de l’Ajuntament 
Ple que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera 
convocatòria, pel procediment excepcional de sessió a distància per mitjans 
electrònics, 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 
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 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 
 Sr. Sergio Gómez Márquez 
 Sra. Lidia Gómez Pla 
 Sra. Maria Carmen López Álvarez 
 Sra. Nelia Martínez Gallardo 
 Sr. Daniel Martínez Rodríguez 
 Sra. Aurora Mendo Sánchez 
 Sr. Pedro Millan Rodríguez 
 Sra. Joana Piñero Romera 
 Sr. Enrique Vanacloy Valiente 
 Sra. Teresa Vidal Llargués 
 
 
Secretària General Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor Sr. Joan R. Sagalés Guillamón 
 
 
Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió i, abans de passar a 
despatxar els assumptes que figuren a l’ordre del dia, es proposa realitzar un 
minut de silenci en senyal de dol i mostra de respecte i memòria per les 
víctimes del COVID-19 i les seves famílies, per les quals les banderes de 
l’Ajuntament fa setmanes que onegen a mig pal. 
 
Una vegada finalitzat el minut de silenci per tots els presents, l’Alcaldia-
Presidència pregunta als assistents si es troben en territori espanyol, a efectes 
de donar compliment a les exigències contingudes a l’article 46.3 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 

Efectuades pels assistents les seves declaracions de trobar-se en territori 
espanyol, l’Alcaldia-Presidència indica que s’iniciï la presentació, debat i 
votació dels assumptes que integren l’Ordre del Dia d’aquesta sessió, que són 
els que a continuació es relacionen: 
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I 
 

PART RESOLUTIVA 
 
 
PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
 
PUNT PRIMER.- APROVACIÓ DE L’ACTA NÚM. 2/2020, CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 26 DE FEBRER D’ENGUANY. 

Aprovació Acta núm. 2/2020 

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

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:00:51 al 00:02:56 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b725ade3a01725
af8ddd50000?startAt=111.0 
 
 
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. 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b725ade3a01725af8ddd50000?startAt=111.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b725ade3a01725af8ddd50000?startAt=111.0
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

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

Vots en contra: 
 

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

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
 
 
 
PUNT SEGON.- APROVACIÓ DE L’ACTA NÚM. 3/20, CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL DIA 2 D’ABRIL D’ENGUANY. 

Aprovació Acta núm. 3/2020 

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

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:00:51 al 00:02:56 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b725ade3a01725
af8ddd50000?startAt=111.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa l’acta a votació és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
PUNT TERCER.- APROVACIÓ DE L’ACTA NÚM. 4/20, CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 29 D’ABRIL D’ENGUANY. 

Aprovació Acta núm. 4/2020 

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

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b725ade3a01725af8ddd50000?startAt=111.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b725ade3a01725af8ddd50000?startAt=111.0
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:00:51 al 00:02:56 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b725ade3a01725
af8ddd50000?startAt=111.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa l’acta a votació és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
PUNT QUART.- 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. 504/20 de data 30 de gener 
... 
 
Mitjançant acord plenari de 5 d’octubre de 2017 aquest Ajuntament va aprovar la 
constitució del Consell Municipal de Comerç i Turisme de Cornellà de Llobregat, en 
qualitat d’òrgan sectorial de participació de caràcter permanent i competències de 
caire informatiu però no resolutiu, i com a instrument de participació ciutadana en els 
assumptes municipals relacionats amb el sector comercial i turístic d’aquesta ciutat. 
 
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 al nomenament dels membres del Ple 
d’aquest Consell, 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 del Grups Polítics municipals i 
de les entitats representatives del sector, i els de la seva Comissió Permanent, 
representada per persones triades entre els membres del plenari del Consell, seran 
nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú decret, a proposta dels seus Portaveus i 
dels representants legals de les esmentades entitats, respectivament 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b725ade3a01725af8ddd50000?startAt=111.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b725ade3a01725af8ddd50000?startAt=111.0
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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 afectades, 
 

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

1. VICEPRESIDENT 

 
Regidora Senyora 
 

 Nelia Martínez Gallardo 
 
 

2. VOCALS 

 
2.1. 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 Nuria Castillo Conca 
- Suplent:  Senyor/a Rosa María Ferres Pena 
 

 En representació del Grup Municipal del Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal (ERC/AM) 
 
- Titular:  Senyor/a Joan Pastor Fàbregas 
- Suplent:  Senyor/a Carles Alemany Lluís 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit Ciutadans, Partido de la 
Ciudadanía (Cs) 
 
- Titular:  Senyor/a Alejandro Gamero Postigo 
- Suplent:  Senyor/a Daniel Martínez Rodríguez 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit Podemos 
 
- Titular:  Senyor/a Jorge Cortegana López 
- Suplent:  Senyor/a Ana María Cantillo Romero 
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 En representació del Grup Municipal del Partit En Comú – Movem Cornellà- 
En Comú Guanyem (EC-MC-ECG) 
 
- Titular:  Senyor/a Vicky Martín Herreros 
- Suplent:  Senyor/a Eduardo Jodar Larena 

 
 
2.2.- Per part de la Associació CORNELLÀ COMPRA A CASA 
 
Representants de les botigues del carrer: 
 

 Botiga 
 
Titular:  Senyor René López Lucas 

 

 Botiga 
 
Titular:  Senyora Gemma Gallofré Sanahuja 

 

 Botiga 
 
Titular:  Senyor Daniel García Sánchez 

 
 
Representants dels Mercats Municipals: 
 

 Mercat Centre 
 
Titular:  Senyora Dolors Campos Rodríguez 
 

 Mercat Marsans 
 
Titular:  Senyor Francesc Rivero Rosell 
 

 Mercat Sant Ildefons 
 
Titular:  Senyor Pedro Martínez Martínez 

 
 
 
2.3.- Persones físiques vinculades al comerç i/o turisme local 
 

 Senyora  Núria Montell i Puigarnau 

 Senyor  José Antonio Gallego Soto 

 Senyor  Javier Llanos Carazo 
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 Senyora  Laura García Ureña 

 Senyor  Fernando Pascual Berrocal 

 Senyora  Pura Fornals Sánchez 
 
 
Segon.- Designar als membres del Plenari que, junt amb el President i Vicepresident, 
formaran la Comissió Permanent del Consell Municipal de Comerç i Turisme de 
Cornellà de Llobregat. 
 

 Senyora  Dolors Campos Rodríguez 

 Senyor  Francesc Rivero Rosell. 

 Senyor  Pedro Martínez Martínez 

 Senyora  Gemma Gallofré Sanahuja 

 Senyor  René López Lucas 
 
Tercer.- Nomenar a la senyora Mireia Ylla-Català i Passola, Cap de l’Àrea de gestió de 
Comerç i Turisme, com a Secretaria del Consell Municipal de Comerç i Turisme de 
Cornellà de Llobregat de Cornellà de Llobregat, amb les funcions atribuïdes a aquest 
per l’article 13 del seu Reglament Orgànic. 
 
Quart.- Comunicar aquests nomenaments a les persones i entitats afectades, així com 
al Departament de 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 i 8 i següents de la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 
 
Cinquè.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera 
sessió extraordinària que es convoqui, en compliment del que es preveu a l’article 22 
del ROM, en concordança amb l'article 38 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

... 
 
 
- Decret núm. 963/20 de data 27 de febrer 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 4853/19, de 4 de desembre, es va procedir a 
designar als membres que havien d’integrar el Ple del Consell Municipal de 
Participació de Medi Ambient de Cornellà de Llobregat, òrgan sectorial de 
participació de caràcter permanent, amb competències de caire informatiu però no 
resolutiu i com instrument de participació en els assumptes municipals relacionats 
amb aquells àmbits d’activitat pública municipal que afectin o es refereixin al medi 
ambient. 
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Atès que mitjançant escrit de data 19 de febrer d’enguany, el Portaveu del Grup 
Municipal PODEMOS sol·licita modificar el seu representant titular en aquest Consell  
 
Atès que segons disposa l'article 7 del Reglament Orgànic regulador d’aquest Consell, 
els membres del seu Ple han de ser nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú 
decret, a proposta dels Grups Polítics Municipals manifestada a través del portaveu. 
 
Atès que es dona compliment al que disposa l’article 6 d’aquest Reglament, relatiu a 
que és condició indispensable que els membres proposats pel Grups Polítics 
Municipals que constitueixen el Ple del Consell, resideixin a Cornellà de Llobregat. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides i a la vista la proposta efectuada pel Grup Polític PODEMOS, 
 

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

 En representació del Grup Municipal PODEMOS 
 
Titular:  senyora Paula González González-Vila 

 
Segon.- Nomenar nou vocal titular del Ple del Consell Municipal de Medi Ambient de 
Cornellà de Llobregat, en representació del Grup municipal PODEMOS, a la següent 
persona: 
 

 En representació del Grup Municipal PODEMOS 
 
Titulars:  senyor Jonás Fuentes León 

 
Tercer.- Comunicar aquests nomenaments a les persones afectades i a la Secretaria 
del Consell, així com al Departament 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. 
 
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. 

... 
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- Decret núm. 1031/20 de data 6 de març 
... 
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 3726/2019, de 4 d’octubre, posteriorment modificat pel 
Decret d’Alcaldia núm. 801/2020, de 18 de febrer, en virtut del qual es designaven als 
membres que integraven el Consell Municipal d’Esports de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que mitjançant escrits de dates 22 i 24 de febrer, el Secretari del Consell 
Municipal d’Esports posa en coneixement d’aquesta Secretaria General que les 
entitats Club Esportiu Cornellà i Federació Catalana de Tennis, han manifestat el seu 
desig de participar en aquest Consell i han acompanyat document signat proposant 
les persones que les han de representar. 
 
Atès que es dona compliment al que disposa l’article 6 d’aquest Reglament, relatiu a 
que és condició indispensable que les entitats que constitueixin el Ple del Consell han 
de estar inscrites al Registre Municipal d’Entitats. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Designar nous membres integrants del Ple del Consell Municipal d’Esports a 
les entitats ciutadanes que tot seguit es detallen, que actuaran representades per les 
persones que així mateix s’especifiquen: 
 

 Federació Catalana de Tennis. 
 

Titular:  senyor José Manuel Ferreres Gómez 
Suplent:  senyor Victor José Escrig Hidalgo 

 

 Club Esportiu Cornellà 
 

Titular:  senyora Antonia Eugenia Haro González 
Suplent:  senyor José Luís Infante Harriero 

 
Segon.- Comunicar aquest nomenament a les persones afectades i al Secretari del 
Consell, així com al Departament de 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 i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
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Tercer.- 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. 1143/20 de data 13 de març 
... 
 
Atès que la Organització Mundial de la Salud ha declarat una pandèmia global per 
SARS-CoV-2.  
 
Atès que s'han detectat a Catalunya diversos casos.  
 
Atès que la Generalitat de Catalunya ha activat la fase d'Emergència 1 del Pla 
d'actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles 
emergents d'alt risc, i que ha establert mesures excepcionals per contendir l'expansió 
de la malaltia.  
 
Atès el que estableix l'art. 48.1 de la Llei de Protecció Civil de Catalunya 4/1997, 
"L'alcalde és l'autoritat local superior de protecció civil, sens perjudici de les funcions 
del conseller o consellera de Governació en el cas d'activació d'un pla de la 
Generalitat.".  
Vist que el Document únic de protecció civil municipal es va homologar per la 
Generalitat de Catalunya el 5 de desembre de 2018.  
 
Vist informe emès en data 13 de març de 2020, per part del Cap de la Guardia Urbana 
i la Tècnica de Protecció Civil.  
 
En ús de les competències que atorga a aquesta Alcaldia l’article 53.2 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, en concordança amb els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia considera que és necessari que l’Ajuntament aprovi 
l’activació del Pla de Protecció exposat a la part resolutiva del present decret, i per 
aquesta raó, sotmet l’adopció dels següents:  
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Activar en fase d'ALERTA el Pla de Protecció Civil Municipal DUPROCIM 
(Document Únic de Protecció Civil Municipal), com a conseqüència de l'activació del 
Pla d'actuació PROCICAT, i de la declaració de la pandèmia global per part de l'OMS.  
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Segon.- Constituir el Comitè d'Emergències Municipal que estarà format per les 
següents persones:  
 

Alcalde: Antonio Balmón Arévalo.  
 
Tinenta d’Alcade de Presidència, Emilia Briones Matamales  
 
Coordinadora Municipal de l'Emergència: Diana Colominas, Tècnica de 
Protecció Civil.  
 
Cap del Grup local d'ordre i avisos a la població: Segundo Poblador, Inspector 
cap de la Guàrdia Urbana de Cornellà.  
 
Cap del Grup local logístic i d'acollida: Daniel Ortí, Cap de Serveis i Via 
Pública.  
 
Cap del Grup local sanitari: Adela García, Cap de l'Àrea de Gestió de Salut 
Pública.  
 
Cap del Gabinet d'Informació: Lorena Herrero, Cap del Departament de 
Premsa i Comunicació.  
 
Representant municipal al PROCICAT: Sergio Fernández, Tinent d'Alcalde i 
Regidor d'Economia i Governança.  
 
Secretari del Comité - Cap Tècnic de Gestió d’Acció Institucional del Gabinet 
d’Alcaldia, Joan Culillas i Jalencas.  

 
Tercer.- Notificar aquest acord al CECAT (Centre de Coordinació d’Emergències de 
Catalunya) i als interessats.  
 
Quart.- Donar compte al Ple Municipal del contingut de la present resolució per la 
seva informació, així com la ratificació dels membres designats. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:02:57 al 00:03:34 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b725ade3a01725
af8ddd50000?startAt=177.0 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b725ade3a01725af8ddd50000?startAt=177.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b725ade3a01725af8ddd50000?startAt=177.0
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VOTACIÓ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 
PUNT CINQUÈ.- RATIFICAR ELS DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA QUE 
A CONTINUACIÓ ES RELACIONEN. 

Ratificar decrets 

Per la Secretària de la Corporació i a efectes de la seva ratificació, es dóna 
lectura dels Decrets i Resolucions dictats per l’Alcaldia, el text literal dels quals 
és el següent: 
 
- Decret núm. 1129/20 de data 13 de març 
... 
 
Vista l’acta de Mossos d’Esquadra de Sant Joan Despí, sobre els actes violents entre 
grups radicals del Athletic Club de Bilbao i del RCD Espanyol, succeïts a la ciutat de 
Cornellà de Llobregat en data 25 de gener de 2020. 
 
Vist que de la mateixa es desprèn que es van produir una baralla tumultuària al carrer 
Sant Jeroni de Cornellà de Llobregat, entre seguidors radicals de les dues aficions de 
futbol del partit que s’havia de celebrar, i es van poder observar agressions amb 
objectes contundents entre les aficions contràries, amb resultat d’una persona ferida i 
diversos detinguts. 
 
Vistos l’informe emès per les Advocades del Departament Municipal de Recursos 
Jurídics de data 30 de gener de 2020 obrant a l’expedient. 
 
Vist allò que estableix el Títol IV de la Llei d’enjudiciament Criminal, en relació a les 
persones que poden exercir les accions que neixen dels delictes i les faltes. 
 

L’article 110 preveu que “Los perjudicados por un delito o falta que no hubieren 
renunciado a su derecho podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieran 
antes del trámite de calificación del delito y ejercitar las acciones civiles que 
procedan, según les conviniere, sin que por ello se retroceda en el curso de las 
actuaciones. 
 
Aun cuando los perjudicados no se muestren parte en la causa, no por esto se 
entiende que renuncian al derecho de restitución, reparación o indemnización 
que a su favor puede acordarse en sentencia firme, siendo necesario que la 
renuncia de este derecho se haga en su caso de una manera clara y 
terminante.” 
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Vist allò que estableixen els articles 101 a 103 de la Llei d’Enjudiciament Criminal, en 
relació a la legitimació per a ser acusador particular de qualsevol que, a causa d’un 
delicte, surt perjudicat o ofès. Pel que fa a la legitimació activa de l’Ajuntament, les 
persones jurídiques poden ser subjectes passius d’un delicte, i per tant, part legitimats 
per l’exercici d’accions penals. 
 
Vist el que estableix l’article 21 de la Llei de Bases del Règim Local en relació a exercici 
d’accions judicials per raó d’urgència: 
 
 

“l’Alcalde És el President de la Corporación i ostenta les siguientes atribucions: 
 
(...) 
 
k) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de 
l’Ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot havent estat 
delegades en un altre òrgan, i, en cas d’ urgència, en matèries de la 
competència del Ple, en aquest supòsit donant compte al mateix en la primera 
sessió que celebri per a la seva ratificació.” 

 
 
Vist l’informe 91/2020 emès per la Secretària General de l’Ajuntament de Cornellà de 
data 24 de febrer de 2020. 
 
Vist l’informe emès per les Advocades del Departament Municipal de Recursos 
Jurídics de data 27 de febrer de 2020 obrant a l’expedient. 
 
Vist els fets ocorreguts dins el municipi suposen una greu afectació a la convivència 
ciutadana, als interessos i drets individuals i col·lectius constituint una situació de 
desordre públic que va concloure en l’alteració de la seguretat ciutadana, perjudicis 
patrimonials a particulars i comerços i en l’agressió violenta a un jove posant en risc 
la convivència, la mobilitat i la vida dels ciutadans de Cornellà. 
 
Vist que és d’interès d’aquest Ajuntament manifestar la seva absoluta disconformitat 
i lluitar contra els fets ocorreguts, i en conseqüència personar-se com a acusador 
particular en les diligències que se segueixen davant del Jutjat d’Instrucció número 3 
de Cornellà de Llobregat, procediment Diligències Prèvies 58/2020 per tal de vetllar 
per l’ordre públic i garantir la seguretat ciutadana, rebutjant qualsevol tipus d’acte 
violent que alteri la convivència. 
 
Vist que és urgent la compareixença a les diligències esmentades per tal d’ésser 
notificat de les actuacions que es porten a terme durant la instrucció del procediment. 
 
Per tot això, i fent us de les atribucions conferides a aquesta Alcaldia en virtut de 
l’article21.1k) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
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HE RESOLT 

 
Primer.- Personar-se com acusació particular al procediment Prèvies 58/2020 que se 
segueix davant del Jutjat d’Instrucció número 3 de Cornellà de Llobregat, pels actes 
violents entre grups radicals del Athletic Club de Bilbao i del RCD Espanyol succeïts a 
la ciutat en data 25 de gener de 2020. 
 
Segon.- Designar com a lletrats en el present procediment a la senyora Laura Pérez 
Gálvez i al Srs. Antonio Martín Civantos, Tècnics d’Administració General; i a la Sra. 
M. Teresa Mateo López i Sra. Patricia Fuentes Tamayo, Tècniques d’Administració 
Especial, els quals assumiran de manera indistinta la representació i defensa d’aquest 
procediment, en conformitat amb allò establert a l’article 551.3 de la Llei Orgànica 
del Poder Judicial. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució al Jutjat d’Instrucció numero 3 de Cornellà de 
Llobregat, i a les persones nomenades als efectes adients. 
 
Quart.- Donar compte de l’adopció dels presents acords a la propera sessió del Ple 
Municipal per tal d’esser ratificats. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:03:35 al 00:04:14 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b725ade3a01725
af8ddd50000?startAt=215.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Els reunits acorden unànimement ratificar aquest decret. 
 
 
 
- Decret núm. 1259/20 de data 25 de març 
... 
 
Vist el contingut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel qual s’ha declarat 
l’estat d’alarma per la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel Covid19 aprovada pel 
Govern de l’Estat, a fi de poder gestionar la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID19, 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b725ade3a01725af8ddd50000?startAt=215.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b725ade3a01725af8ddd50000?startAt=215.0
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Atès que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha aprovat el Decret d’Alcaldia núm. 
1144/2020 de 16 de març de 2020, relatiu a l’adopció de mesures per fer front a la 
situació preventiva de contenció del COVID -19. 
 
Atès que aquesta situació d’excepcionalitat i d’emergència provocada pel coronavirus 
esmentat i l’impacte dels seus efectes en el municipi de Cornellà de Llobregat 
incideixen directament en la prestació dels serveis i l’activitat municipal i justifiquen i 
obliguen a què, per tal d’evitar, tant com sigui possible, que es produeixin 
aglomeracions de persones en els transports públics que puguin facilitar la 
transmissió del virus, s’hagi de suspendre la data a partir de la qual s’apliqui el règim 
sancionador de l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats 
vehicles a la ciutat, prevista inicialment per al dia 1 d’abril d’enguany (publicada en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 6 de febrer de 2020). Aquesta 
suspensió té una vigència fins un mes després de la finalització de l’estat d’alarma 
declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, o d’alguna de les seves 
pròrrogues. 
 
Vist el que s’estableix a l’article 8.2 de l’Ordenança relativa a la restricció de la 
circulació de determinats vehicles a la ciutat, que preveu que amb caràcter 
excepcional, per raons d’interès general, pot autoritzar-se l’accés a la ZBE, mitjançant 
resolució motivada de l’alcalde o alcaldessa 
 
Vist l’informe emès per la Cap de l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals relatiu a la 
necessitat de suspendre l’entrada en vigor del règim sancionador de l’esmentada 
Ordenança. 
 
En virtut de les raons exposades en l’exposició de motius i de conformitat a les 
atribucions que em confereix l'art.21.1 k) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de 
Règim Local 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Suspendre, fins un mes després de la finalització de l’estat d’alarma declarat 
pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, el règim sancionador previst al Capítol 4 i la 
disposició transitòria segona de l’ Ordenança relativa a la restricció de la circulació de 
determinats vehicles a la ciutat de Cornellà de Llobregat amb l’objectiu de preservar i 
millorar la qualitat de l’aire. 
 
Segon.- Aquesta resolució entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer.- Publicar el contingut de la present resolució a la seu electrònica d'aquest 
Ajuntament i a la web municipal, per a general coneixement  
 
Quart.- Donar compte de la present resolució al proper Ple Municipal que es celebri 
per a la seva ratificació. 
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Cinquè.- Donar trasllat de la present resolució a tota la Corporació Municipal. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:04:15 al 00:04:47 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b725ade3a01725
af8ddd50000?startAt=255.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Els reunits acorden unànimement ratificar aquest decret. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA 
 
PUNT SISÈ.- AGREGAR ELS SERVEIS D’E-LICITA I SOBRE DIGITAL 2.0 A LES 
FUNCIONALITATS QUE INCORPORA LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA, AL QUAL L’AJUNTAMENT JA CONSTA ADHERIT I 
CEDIR LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL NECESSÀRIES PER LA CORRECTA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI 

Agregar els serveis d’E-Licita i 
sobre digital 2.0 a les 
funcionalitats que incorpora la 
plataforma de serveis de 
contractació pública, al qual 
l’Ajuntament ja conta adherit i 
cedir les dades de caràcter 
personal necessàries per la 
correcta prestació del servei. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat està adherit a la Plataforma de serveis 
de contractació pública de l’Administració Oberta de Catalunya, que incorpora entre 
les seves funcionalitats la presentació telemàtica d’ofertes, per una banda amb l’e-
Licita per la contractació menor, contractes negociats sense publicitat, acords marc i 
procediments oberts simplificats abreujats, i, d’altra banda, amb el Sobre Digital 2.0, 
per a les ofertes de procediments oberts que necessiten de solució ensobrada que 
garanteixi la confidencialitat del seu contingut fins el moment de l’obertura. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b725ade3a01725af8ddd50000?startAt=255.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b725ade3a01725af8ddd50000?startAt=255.0
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Vist que a l’actualitat l’Ajuntament de Cornellà fa servir la presentació en paper de les 
ofertes i les sol·licituds de participació en tots els procediments de licitació de 
contractes. 
 
Vista l’exigència establerta per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
Sector Públic referida a que la presentació d’ofertes i sol·licituds de participació s’ha 
de fer utilitzant mitjans electrònics, i en concret les disposicions addicionals 
relacionades a continuació:15a de normes relatives als mitjans de comunicació 
utilitzables en els procediments que regula aquesta Llei, 16a d’ús de mitjans 
electrònics, informàtics i telemàtics en els procediments que regula la Llei i 17a de 
requisits específics relatius a les eines i els dispositius de recepció electrònica de 
documents. 
 
Vist l’informe emès al respecte pel Cap de l’Àrea de Gestió d’Informàtica de data 14 
de maig de 2020, del que es desprèn que les funcionalitats que incorpora la 
Plataforma de serveis de contractació pública anomenades e-Licita i Sobre Digital 2.0 
garanteixen la normativa vigent i permeten realitzar procediments de contractació 
telemàtics de forma segura i confidencial. 
 
Vist l’informe emès al respecte per la Cap de Contractació i la Cap de l’Àrea de Gestió 
Administrativa General. 
 
El Ponent de la Comissió Informativa de Presidència i Economia proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Agregar els serveis d’e-Licita i Sobre Digital 2.0 a les funcionalitats que 
incorpora la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, al qual l’Ajuntament ja 
consta adherit. 
 
Segon.- Cedir les dades de caràcter personal necessàries per la correcta prestació del 
servei. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:04:48 al 00:07:52 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b725ade3a01725
af8ddd50000?startAt=288.0 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b725ade3a01725af8ddd50000?startAt=288.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b725ade3a01725af8ddd50000?startAt=288.0
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VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
PUNT SETÈ.- APROVAR EL PLA ECONÒMIC FINANCER 2020-2021.- 

Aprovar el Pla Econòmic Financer 
2020-2021. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 977/2020, de data 27 de febrer de 2020 es va aprovar 
la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2019. 
 
Vist l’informe d’Intervenció núm. 08/050/2020, emès en data 27 de febrer de 2020, 
relatiu a la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, en els seus apartats Vuitè i 
Novè, en el que es posa de manifest que no es compleix la regla de despesa – tot i que 
amb caràcter provisional - i en conseqüència de la necessitat d’elaborar un Pla 
Econòmic Financer per tal d’assolir el compliment de la regla de despesa en la 
liquidació dels exercicis 2020 i 2021. 
 
Vista la informació tramesa al Ministeri d’Hisenda per l’interventor general, relativa a 
la liquidació del pressupost, en compliment d’allò que disposa l’article 15.3 de l’Ordre 
HAP/2105/2012, amb dades dels comptes anuals – tot i que pendents de formular per 
causa de la situació creada pel COVID19 - de les entitats dependents que integren el 
sector públic classificat com a administracions públiques, segons el qual es produeix 
un incompliment de la regla de despesa. 
 
Atès que, de conformitat amb allò que disposa l’article 21.1 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en cas 
d’incompliment de la regla de despesa, l’administració incomplidora haurà de 
formular un pla econòmic i financer que permeti en l’any en curs – 2020 – i el següent 
– 2021 – el compliment dels objectius o de la regla de despesa, que haurà de contenir 
amb caràcter general per al conjunt d’administracions públiques, com a mínim, la 
següent informació: 
 
a)  Les causes de l’incompliment. 
b)  Les previsions tendencials d’ingressos i despeses, sota el supòsit que no es 

produeixin canvis en les polítiques fiscals i de despeses. 
c)  La descripció, quantificació i el calendari d’aplicació de les mesures incloses en el 

pla. 
d)  Les previsions de les variables econòmiques i pressupostàries de les que parteix el 

pla, així com els supòsits sobre els que es basen aquestes previsions. 
e)  Un anàlisi de sensibilitat considerant escenaris econòmics alternatius. 
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Atès que, per la seva banda, l’article 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, 
per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes 
a la Llei Orgànica 2/2012, afegeix per al cas de Corporacions Locals, el contingut 
mínim següent: 
 
a)  Les mesures correctores aprovades, quantificades i fonamentades, assenyalant la 

data de la seva implementació. 
b)  L’estimació i justificació dels ajustaments de comptabilitat nacional i la coherència 

amb el límit de despesa no financera. 
c)  L’evolució del deute, el compliment del límit de deute, les magnituds d’estalvi brut 

i net, l’estimació dels saldos de tresoreria, l’excés de finançament afectat i el 
romanent de tresoreria per a despeses generals. 

 
Atès que l’aprovació prèvia d’aquest pla és competència del Ple de l’Ajuntament, 
d’acord amb l’article 23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, i que un cop obtinguda aquesta 
aprovació prèvia, correspon a l’òrgan de tutela financera, en el cas de la Comunitat 
Autònoma de Catalunya, aquest òrgan és la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor, que disposa d’un termini de 15 dies, per a la seva aprovació 
definitiva, si s’escau. Per això, s’haurà de comunicar a la Direcció General de Política 
Financera, Assegurances i Tresor, l’aprovació del pla, de forma telemàtica a través de 
la plataforma EACAT, en el format regulat a l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, 
sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals – models PR-0 i PR 
1.2 -. 
 
Atès que un cop rebuda la notificació amb l’aprovació definitiva per part de l’òrgan de 
tutela financera, aquest pla s’haurà de trametre al Ministeri d’Hisenda en el termini 
de 5 dies naturals, de forma telemàtica a través de la plataforma OVELL i en el format 
relatiu a comunicacions de plans econòmics i financers. 
 
Atès que en compliment de les disposicions citades, s’ha elaborat un pla econòmic i 
financer per als exercicis 2020 i 2021 (que s’adjunta), amb el contingut ja esmentat, 
on hi consten les hipòtesi d’evolució de les magnituds macroeconòmiques rellevants i 
de l’evolució tendencial dels ingressos i les despeses, així com mesures de política 
fiscal que permetin assolir el compliment dels objectius de dèficit, de regla de despesa 
i de deute contemplats a la normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 
 
Atès que en el present cas concorren els requisits establerts l’apartat quart de la 
disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es 
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19, per raons d’interès general per la necessitat de disposar d’un Pla econòmic 
i financer que permeti assolir el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera. 
 
Per tot això el President de la Comissió de Presidència i Economia, vist el dictamen 
favorable de l’esmentada Comissió, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents 
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ACORDS 

 
Primer.- Acordar la tramitació del procediment d’acord amb el número 4 de la 
disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020. 
 
Segon.- Aprovar el Pla Econòmic Financer per tal d’assolir el compliment de la regla 
de despesa en la liquidació dels exercici 2020 i 2021 i els documents que el conformen 
adjunts a aquesta proposta. 
 
Tercer.- Comunicar l’aprovació d’aquest d’aquest Pla Econòmic i Financer a la 
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, en el termini de 15 dies, 
per a la seva aprovació definitiva, si s’escau, a través de la plataforma telemàtica 
EACAT, amb els models PR-0 i PR-1.2 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre 
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 
 
Quart.- Comunicar al Ministeri d’Hisenda a través de la plataforma telemàtica OVELL, 
l’aprovació definitiva d’aquest Pla en el termini de 5 dies naturals per part de la 
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor a partir de la data de la 
notificació a l’Ajuntament d’aquesta aprovació. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:07:53 al 00:24:15 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b725ade3a01725
af8ddd50000?startAt=473.0 
 
 
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/2c90818b725ade3a01725af8ddd50000?startAt=473.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b725ade3a01725af8ddd50000?startAt=473.0
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

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

Abstenció: 
 

Grup Municipal de 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. 
 
 
 
 

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 LA MODIFICACIÓ PROVISIONAL DE LES 
ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI 2020 
 
 
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA 

 
Sotmesa a votació la urgència és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ 
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Abans d’iniciar la presentació i debat del punt d’urgència, el President de la 
Comissió Informativa de Presidència i Economia, senyor Sergio Fernández 
Mesa, planteja una correcció de la proposta que va ser dictaminada en la 
Comissió, l’abast de la qual ja ha estat comentat amb tots els Grups polítics 
municipals i dirigint-se a la Secretaria i a l’Interventor de l’Ajuntament, 
planteja una qüestió d’ordre i pregunta si n’hi ha cap problema, contestant la 
Secretaria que de fet si, perquè es tracta d’una proposta diferent i requereix 
un nou informe preceptiu de Secretaria, i un nou estudi, ja que els efectes 
temporals poden plantejar dubtes de legalitat. 
 
A la vista d’això, l’Alcalde manifesta que de totes formes això no impedeix que 
es pugui debatre i votar aquest punt, contestant al respecte la Secretaria 
General que no ho impedeix materialment, però si legalment. 
 
Seguidament intervé l’Interventor de l’Ajuntament, per manifestar que pel 
que fa a la intervenció d’aquest expedient passa exactament igual, l’expedient 
que està intervingut no és el que es planteja i per tant està subjecte a una 
nova revisió i també als dubtes de legalitat que puguin sorgir. 
 
 
 
URGENCIA PRIMERA.- APROVAR LA MODIFICACIÓ PROVISIONAL DE LES 
ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI 2020 

Aprovar la modificació 
provisional de les Ordenances 
Fiscals per l’exercici 2020. 

MOCIO 
... 
 
Vistes les modificacions proposades de l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i 
Inspecció, i de les Ordenances Fiscals núms. 18, 19 i 21 de l’exercici 2020 per tal 
d’adequar-les a la situació generada amb motiu de l’entrada en vigor del Real Decret 
463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de crisi 
sanitària ocasionada pel Covid-19, i al Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del Covid-
19, en relació als serveis i/o activitats que s’han vist afectades per aquesta crisi 
sanitària. 
 
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, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de les Hisendes Locals, relatiusa l’ordenació de tributs per les 
Corporacions Locals. 
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Vist que les modificacions proposades de l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i 
Inspecció, i de les Ordenances Fiscals núms. 18, 19 i 21 de l’exercici 2020 
resultenindispensables per a la protecció de l’interès general i constitueixen mesures 
per a fer front a l’impacte econòmic i social del Covid-19, atenent al que disposa el 
punt 4 de la DA 3a del Real Decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l’estat 
d’alarma per a la gestió de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19. 
 
Atès també el que estableix la DA 1a del Real Decret-Llei 15/2020, de 21 d’abril, de 
mesures urgents complementàries per a recolzar l’economia i l’ocupació, respecte a 
l’extensió dels terminis de vigència de determinades disposicions tributàries del Real 
Decret-Llei 8/2020, de17 de març, i del Real Decret-Llei 11/2020, de 31 de març. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les atribucions que legalment té 
conferides, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 
Recaptació i Inspecció, i de les Ordenances Fiscals núms. 18, 19 i 21, corresponents a 
l’exercici 2020, segons el que s’indica a continuació: 
 
 
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ. 
 
Afegir una disposició transitòria segona: 
 
Disposició transitòria segona 
 
En relació al termini especial de pagament de tributs establert a l’article 73.3 
d’aquesta Ordenança, per a l’exercici 2020, s’estableix que en el sistema de 
pagament avançat en 6 quotes, la quota corresponent al mes de maig es girarà al 
mes de desembre; i en el sistema de pagament avançat en 12 quotes, les quotes 
corresponents als mesos d’abril i maig es prorratejaran entre les quotes 
corresponents als mesos d’agost a desembre. 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB DIVERSES ACTIVITATS. 
 
Afegir una disposició transitòria: 
 
Disposició transitòria 
 
En relació als aprofitaments a què es refereix l’art. 9.3 d’aquesta Ordenança, 
suspendre l’aplicació de les tarifes corresponents durant el període comprés entre 
l’1 de gener de 2020 i el 30 de setembre de 2020, ambdós inclosos, respecte als 
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establiments i/o serveis que han vist impossibilitat el desenvolupament de les seves 
activitats amb motiu de l’entrada en vigor del Real Decret 463/2020 de 14 de març, 
pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de crisi sanitària ocasionada pel 
Covid-19. 
 
Suspendre pels mateixos motius i pel període del 14 de març de 2020 al 30 de 
setembre de 2020, l’aplicació de les tarifes per l’ocupació de terrenys d’ús públic al 
servei d’establiments de restauració. 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 
TAXA PER L’APROFITAMENT I SERVEIS DELS MERCATS MUNICIPALS 
 
Afegir una disposició transitòria: 
 
Disposició transitòria 
 
En relació a les concessions d’aprofitaments a què es refereix l’art. 9.2 d’aquesta 
Ordenança, suspendre l’aplicació de les tarifes establertes durant el període 
comprés entre l’1 de gener de 2020 i el 30 de setembre de 2020, ambdós inclosos. 
respecte als establiments i/o serveis que han vist impossibilitat el desenvolupament 
de les seves activitats amb motiu de l’entrada en vigor del Real Decret 463/2020 de 
14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de crisi sanitària 
ocasionada pel Covid-19. 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21. 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. 
 
Afegir una disposició transitòria: 
 
Disposició transitòria 
 
En relació a les parcel·les d’horts a què es refereix l’art. 9.2.1 d’aquesta Ordenança, 
suspendre l’aplicació de les tarifes establertes durant el període comprés entre l’1 
de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020, ambdós inclosos, amb motiu de 
l’entrada en vigor del Real Decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara 
l’estat d’alarma per a la gestió de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19. 
 
 
Segon.- Exposar el present acord al Tauló d’Anuncis d’aquest Ajuntament durant 
trenta dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació del corresponent anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província i en un Diari de gran difusió de la província.  
 
Dins d’aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions i suggeriments que estimin oportuns. 
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Tercer.- Disposar que, en el supòsit que no es presenti cap reclamació en l’esmentat 
termini d’exposició pública, els acords adoptats d’aprovació provisional s’entenguin 
com a definitius. 
 
Quart.- Disposar, així mateix, que els acords definitius, incloent els provisionals 
elevats automàticament a aquesta categoria, i el text íntegre de les modificacions es 
publiquin en el Butlletí Oficial de la Província i que posteriorment entrin en vigor el dia 
següent al de la seva publicació. 
 
Cinquè.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment 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. 
 
Sisè.- Donar compte del contingut de la present Moció a la Comissió Informativa de 
Presidència i Economia en la propera sessió que celebri. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:24:16 al 00:45:54 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b725ade3a01725
af8ddd50000?startAt=1456.0 
 
 
Durant la presentació i deliberació d’aquest punt s’absenta de la sessió, com a 
conseqüència de la seva desconnexió digital, el regidor del Grup municipal del 
PSC-CP, senyor Ot García Ruiz, qui es reincorpora novament amb caràcter 
previ a la seva votació. 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b725ade3a01725af8ddd50000?startAt=1456.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b725ade3a01725af8ddd50000?startAt=1456.0


 
 

 
 

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

 

 27 

PRECS I PREGUNTES 
Precs i preguntes. 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:45:55 al 00:58:34 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b725ade3a01725
af8ddd50000?startAt=2755.0 
 
 
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’ha presentat verbalment el present prec: 
... 
 
Volem traslladar la inquietud de la ciutadania sobre l’estat dels carrers i la recollida 
d’escombraries sobre tot en els punts crítics de molta influencia. Ja que estem en un 
moment de canvis del servei de recollida d’escombraries trobem necessari que 
actualment s’intensifiqui la neteja d’aquestes zones on hi ha tantes queixes, la 
Rambla, la Plaça Catalunya, el carrer Rubió i Ors, carrer Mossèn Andreu, a diferents 
carrers de Sant Ildefons. Només pregaríem si es podria intensificar una mica mentre 
fent el traspàs. 

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

 Per part del senyor Daniel Martínez Rodríguez, Portaveu del Grup Municipal 
de Cs, s’ha presentat verbalment un prec que una vegada traduït a la llengua 
catalana, resta com segueix: 
... 
 
Part del personal de l'Ajuntament com a Guàrdia Urbana, personal de neteja, 
serveis funeraris, serveis socials, personal administratiu i un altre personal 
municipal ha fet el seu treball de manera exemplar i han vist incrementada la 
seva perillositat en el seu lloc de treball per poder mantenir els serveis 
essencials durant l'estat d'alarma i en l'actual context de pandèmia. 
 
El Reial decret 861/1986 del 25 d'abril estableix el règim de retribucions dels 
funcionaris de la administració local i contempla l'opció d'aplicar un 
complement específic destinat a les retribucions en les condicions particulars 
d'alguns llocs de treball, en atenció de la seva dificultat tècnica, dedicació, 
incompatibilitat, responsabilitat o perillositat.  

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b725ade3a01725af8ddd50000?startAt=2755.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b725ade3a01725af8ddd50000?startAt=2755.0
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Per això preguem que s'estudiï la implementació d'aquest complement per al 
personal municipal que ha desenvolupat la seva activitat professional en 
l'actual context de pandèmia i que no té reconegut aquest complement 
especifico malgrat la perillositat que han pogut desenvolupar en les seves 
tasques professionals com a mostra de reconeixement al seu treball exemplar 
dut a terme en el marc de l'emergència sanitària actual. 

... 
 
 

 Per part del senyor Ismael Ciurana Sánchez, Regidor del Grup Municipal de 
Cs, s’han presentat verbalment un prec que una vegada traduït a la llengua 
catalana, resta com segueix: 
... 
 
Estem immersos en una situació atípica a causa d'un coronavirus que ens ha tingut i 
ens té confinats. Aquesta situació ha fet vital la informació directa de les 
administracions, governs, ajuntaments per als ciutadans, i les xarxes socials digitals 
han exercit un paper molt important en l'actualitat i en el futur el seguiran sent, si cap 
molt més. Actualment el 95% dels ajuntaments de més de 50.000 habitants tenen 
presència directa a traves de les xarxes socials i així un contacte directe amb els seus 
ciutadans. 
 
Els responsables d'aquestes xarxes socials en les diferents administracions indiquen 
que és una forma de comunicació, transparència i acostament al ciutadà. I reconeixen 
que les xarxes socials formen una part molt important de l'ecosistema de treball i 
comunicació de l'Ajuntament. 
 
Cornellà ha estat pionera de moltes iniciatives que han beneficiat tant a la ciutat com 
als seus habitants, com per exemple amb l'aplicació de la Seguretat Ciutadana. Però 
el que és el contacte directe amb els seus veïns a traves dels perfils institucionals o 
oficials en les xarxes oficials no tenim presència, estem totalment absents. De fet en 
aquest estat d'alarma s'han hagut de redefinir perfils com el “Que fer a Cornellà” i 
reconvertir-los en la difusora oficial de l'Ajuntament a part de continuar recollint el 
que és la informació de la web “Que fer a Cornellà” i compartir els continguts que 
generen entitats i associacions de la ciutat relacionats amb activitats durant el 
confinament. 
 
El nostre prec és que es creïn els perfils institucionals oficials necessaris en la 
principals xarxes socials per part de l'Ajuntament de Cornellà, per a una major i millor 
comunicació i transparència amb els cornellanencs, evitant així que la informació que 
els arriba sigui a traves de perfils dedicats a altres programes i activitats de 
l'Ajuntament però que en ningun moment són perfils institucionals oficials. 

... 
 



 
 

 
 

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

 

 29 

 Per part del senyor Daniel Martínez Rodríguez, Portaveu del Grup Municipal 
de Cs, s’ha presentat verbalment una pregunta que una vegada traduïda a la 
llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
Tindria que veure amb les obres de la zona de llançament de les pistes d'atletisme de 
l'estadi municipal Pilar Pons, que s'ha caracteritzat per una sèrie de problemes des del 
seu començament i que actualment es troben paralitzades. 
 
L'última informació que s'ha traslladat és que l'empresa licitadora de les obres ha fet 
fallida pel que ara s'ha de tornar a iniciar tot el procediment de licitació de l'obra. 
 
Entenent que per part de tots es busca una solució conforme a la legalitat vigent que 
permeti aquestes obres i l'ús de les instal·lacions esportives.  
 
És possible alguna solució per a aconseguir agilitar la finalització d'aquesta part de 
l'obra? I si es treballa amb algun calendari d'actuació previst perquè aquestes obres 
estiguin finalitzades? 

... 
 

 Per part del senyor Ismael Ciurana Sánchez, Regidor del Grup Municipal de 
Cs, s’han presentat verbalment un pregunta que una vegada traduïda a la 
llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
Amb la declaració d'estat d'alarma, Espanya va passar  d'un dia per a un altre a tenir 
milions de treballadors tant de l'administració pública, a l'empresa pública i privada 
treballant des de casa. Sabem que a situacions difícils solucions difícils també, però 
mai a costa de posar en quarantena els drets de la intimitat, de la seguretat i la salut 
laboral. 
 
És per això que quan hàgim superat de llarg els dos mesos de confinament i amb el 
lent procés de llançament de les restriccions de mobilitat i activitat, és el moment 
d'analitzar com s'està duent a terme el teletreball i avaluar si es pot millorar o no, el 
que ens porta a portar al ple la següent pregunta:  
 
Quants membres de la plantilla de l'Ajuntament han desenvolupat la seva activitat 
laboral a traves del teletreball? Que mitjans se'ls ha dotat per a poder dur-ho a 
terme? I s'ha fet càrrec l'Ajuntament o es farà càrrec l'Ajuntament de la part 
proporcional segons les hores de treball del cost de la connexió a internet? 
 
I per a finalitzar, sabent del difícil que és compaginar l'activitat laboral amb atendre 
els fills petits, que porten absents de les aules des dels últims mesos, se'ls ha facilitat 
la flexibilitat horària per a poder conciliar la vida familiar confinada amb la jornada 
laboral de treball? 

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

 Per part de la senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal 
d’ERC/AM, s’han presentat verbalment dos precs i dues preguntes: 
 
Primer prec 
... 
 
Tenint en compte que el Departament d’Educació de la Generalitat ha realitzat un Pla 
d’obertura dels centres educatius, que tot i que és possible que es modifiqui, 
determina que un cop fora de l’estat d’alarma i de les fases de desescalada, 
l’assistència a les activitats lectives haurà de retornar a la seva obligatorietat. I per 
tant, de cara a l’inici del curs escolar, al setembre, els centres hauran d’adaptar els 
espais per acollir grups de 13 alumnes màxim i que això porta a buscar altres espais 
per poder realitzar les classes. 
 
Tenint en compte la col·laboració entre Ajuntament, Serveis Territorials i 
Departament d’Educació; preguem que l’Ajuntament de Cornellà elabori un estudi de 
quins espais municipals podria posar a disposició per facilitar el retorn de tot 
l’alumnat al curs escolar. 

... 
 
Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
Probablement nosaltres al mes de juny portarem una moció i no serà un prec. 

... 
 
 
Segon prec 
... 
 
El Decret d’Alcaldia 2020/1423 determina l’aprovació d’un grup de treball específic i 
excepcional per centralitzar i coordinar les diferents fases del desescalament. El 
decret determina “que és necessari salvaguardar la protecció de la salut i garantir 
simultàniament l’adequada prestació dels serveis públics municipals” i designa a la 
Tinenta d’Alcalde Emilia Briones com a responsable. 
 
En el desescalament també s’aniran reincoporant al lloc de treball el personal de 
l’Ajuntament, que és evident que s’ha de garantir amb totes les mesures necessàries. 
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En aquest sentit PREGUEM i reiterem la necessitat que es replantegi el retorn al lloc 
físic de treball del departament d'Acció Social i que no es requereixi al personal de 
l'Ajuntament la seva reincorporació, fins que no s'hagi determinat un Pla de 
Contingència, elaborat de manera consensuada  amb el Comitè de Seguretat i Salut 
de l'Ajuntament i que aquest últim formi part d’aquest grup de treball específic i 
excepcional.  

... 
 
 
Primera pregunta 
... 
 
Al juliol del 2016 es va aprovar una moció d’Esquerra, reclamant millores a l’estadi 
del camp del Rugby Club Cornellà i el Cornellà Atlètic. El primer punt dels acords 
determinava implantar gespa artificial al camp, buscant la reubicació de la zona de 
llançament d’atletisme. Després de moltes  gestions es va poder disposar de l’espai 
continu al camp per poder implementar-hi la zona de llançament. Al 2019 es va 
realitzar la licitació amb l’empresa que actualment estava realitzant el projecte. Els 
terminis per l’execució del contracte no s’han complert, entre d’altres, per diversos 
problemes tècnics del terreny, però finalment, a banda de la situació de la Covid, 
l’empresa ha fet fallida i les obres han quedat completament aturades. El club 
Cornellà Atlètic ha requerit a l’Ajuntament en diverses ocasions disposar de la 
informació de la finalització del projecte. El trasllat de la informació per part de 
l’Ajuntament ha estat escassa i opaca. 
 
Davant la necessitat de poder disposar de la zona de llançament i tenint en compte 
l’inici de temporada al setembre i que la data adequada per sembrar la gespa és ara i 
si no s’haurà d’esperar a l’any que ve, amb el perjudici que això suposaria per al Club. 
 
Quines accions legals emprendrà l’Ajuntament contra l’empresa licitadora pel no 
compliment del contracte? Està prevista una nova licitació per acabar les obres?, i en 
cas afirmatiu, quan es procedirà i quin temps estimat es planteja? Es plantegen altres 
vies per poder acabar la part de l’obra que permeti al Club iniciar la temporada amb 
normalitat al setembre? 

... 
 
 
Segona pregunta 
... 
 
Des del passat 2019, hem estat testimonis de les innombrables queixes transmeses 
per la ciutadania de Cornellà respecte les condicions en les que es troben els 
contenidors de residus i els seus voltants: contenidors en mal estat i alguns amb mal 
funcionament, contenidors insuficients en alguns llocs de la ciutat amb relació al 
volum de residus generats, quantitat de residus llençats a terra a causa de la manca 
d'espai als contenidors, proliferació de plagues al voltant dels contenidors, etc. 
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Una situació preocupant que podria comportar problemes de salubritat per a les 
persones, per no parlar de la depriment imatge que es dóna com a ciutat. 
 
Al març del 2019 vam presentar  moció per a realitzar una fiscalització, avaluació i 
proposta de millores en el servei de neteja viària. El resultat va ser negatiu: al govern 
socialista li bastava amb els informes favorables de l'empresa FCC per a no prendre 
cap mena d'acció. El trasllat de les queixes i la demanda de millores en el servei, ha 
estat traslladat reiterades vegades per aquest i altres grups municipals. 
 
Som conscients que estem en portes de la publicació d'un nou expedient de 
contractació que contemplarà nombrosos canvis en el servei i que estem vivint una 
situació excepcional amb la COVID19. Tot plegat provoca que els residus no 
s'acumulin d'igual manera quant a quantitat i tipologia. També reconeixem que 
poden haver-hi faltes de civisme i de consciència quant a sostenibilitat per part 
d'algunes persones que agreugen el problema. 
 
Però sabent que l'Ajuntament té la potestat i el dret de modificar les condicions del 
servei per necessitats (tal com es contempla a l'oferta de l'empresa FCC) i la situació 
ho requereix (més que abans d'estar en estat d'alarma). 
 
L’equip de govern té prevista alguna actuació d'urgència per a adaptar el servei de 
neteja extern a les noves (i anteriors) necessitats per solucionar el problema dels 
residus a la via pública? 

... 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les divuit hores, 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  27 de maig  de 2020, la qual ha estat aprovada en data  25 de juny de 2020 i ha estat 
transcrita íntegrament al llibre d’actes. 
 
Cornellà de Llobregat, 26 de juny de 2020. 

LA SECRETARIA GENERAL 
Carmen Alonso Higuera 
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