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ACTA PLE NÚM. 12/2020 

 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 23 DE DESEMBRE 2020 
 

 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
PROCEDIMENT: SESSIÓ A DISTÀNCIA PER MITJANS ELECTRÒNICS 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 23 DE DESEMBRE DE 2020 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les disset hores del dia 23 de 
desembre 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, primera 
convocatòria, pel procediment excepcional de sessió a distància per mitjans 
electrònics, sota la Presidència del senyor Alcalde i assistits per mi, el 
Secretari Gral. Accidental. 
 
 

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 
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 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 
 
 
Secretari Accidental Sr. Jesus Chacón Murillo 
 
Interventor Sr. Joan R. Sagalés Guillamón 
 
 
 

NO ASSISTENTS 
 
Excusen 
 
Secretària General Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
 
Per l’Alcaldia-Presidència, es declara oberta la sessió i, abans de passar a 
despatxar els assumptes que integren l’Ordre del Dia, es 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. 
 
Una vegada 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. 11/2020, CORRESPONENT A 
LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 25 DE NOVEMBRE D’ENGUANY. 

Aprovar Acta 11/2020 

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 00:00:28 al 00:02:08 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe01769
4bf0e85000a?startAt=28.0 
 
 
Proposta d’esmenes presentada pel senyor Claudio Carmona Vargas 
Portaveu del Grup Municipal d’EC-MC-ECG 
 
A la pàgina 56 i 57, a la Moció Tercera presentada pel Grup Municipal 
d’ERC/AM a la part de les votacions on diu: 
 
“VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’AECORNELLA” 
 
“VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL D’AECORNELLA” 
 
Ha de dir: 
 
“VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’EC-MC-ECG” 
 
“VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL D’EC-MC-ECG” 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa l’acta a votació és aprovada, amb les esmenes proposades, pels 
assistents que constitueixen la majoria absoluta dels membres del Ple.  

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe017694bf0e85000a?startAt=28.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe017694bf0e85000a?startAt=28.0


 4 

 

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, 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.- 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. 2538/2020 de data 15 de setembre 
... 
 
Vista la necessitat d’haver de contractar un/a cuiner/a per a l’Escola Bressol La Trepa, 
per poder cobrir la incapacitat temporal de la senyora Montserrat Vives Guarro a 
l’escola bressol La Trepa, als efectes de garantir el normal funcionament del servei, 
 
Atès que el lloc de treball a cobrir es troba recollit dintre de la relació de llocs de 
treball de l’Ajuntament, aprovada pel Ple Municipal en la seva sessió de data 28 de 
març de 2019, als efectes del que disposa l’article 9 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya, 
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Atès que el procés selectiu lliure convocat per cobrir temporalment les absències o 
vacants de cuiner/a, que va tenir lloc el dia 16 de juliol de 2015, aprovat mitjançant el 
Decret d’Alcaldia núm. 3204/15 de 28 de juliol, està esgotat i caducat,  
 
Atesa la necessitat de cobrir amb la màxima urgència l’esmentada incidència per 
poder garantir el normal funcionament del servei, es fa necessari recórrer a les 
persones que hagin treballat amb anterioritat com a cuiners/es a les escoles bressol 
d’aquest Ajuntament,  
 
Atès que la senyora Elisabet Castillo Miranda té els coneixements i les aptituds 
necessàries per la realització de les esmentades tasques i ha manifestat la seva 
disponibilitat i acceptació a la proposta de contractació que se li ha realitzat, 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària per atendre l’esmentada contractació en el 
Capítol I del pressupost d’aquest Ajuntament, a les partides pressupostàries 
07803230C1310000 i 07803230C1600000, 
 
Atès el que preveuen els articles 16 i 94 del Reglament del Personal al Servei de les 
Entitats Locals així com l’article 12 del text refós de l’Estatut dels Treballadors i 
l’article 4rt. del Reial Decret 2720/1998, 
 
Atès que el lloc de treball d’assistent/a infantil, en quant a la seva cobertura és de 
necessitat urgent e inajornable d’acord a les previsions de l’article 19. Dos de la Llei 
de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018, 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 
2019/3622 de data 30 de setembre, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 9 d’octubre de 2019, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Declarar raons d’urgència la contractació d’interinitat d’un/a Cuiner/a per a 
l’Escola Bressol La Trepa. 
 
Segon.- Autoritzar la contractació laboral d’interinitat de la senyora Elisabet Castillo 
Miranda en qualitat de cuiner/a per què cobreixi la incapacitat temporal de la 
senyora Montserrat Vives Guarro, amb efectes 15 de setembre de 2020 i fins la seva 
reincorporació o fins a la fi del curs escolar 2020/2021, o bé fins que s’hagués de 
resoldre per qualsevol dels supòsits recollits en l’article 24 del Reglament del Personal 
al Servei de les Entitats Locals aplicables a aquesta modalitat contractual. 
 
Tercer.- Adscriure a l’esmentada empleada al lloc de treball de Cuiner/a , establint-li 
les retribucions de treball del personal de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i dels 
seus Organismes Autònoms. 
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Quart.- Notificar la present resolució a la interessada, al seu Cap, al Departament 
Personal i al Comitè d’empresa i, als efectes oportuns. 
 
Cinquè.- Abonar el concepte productivitat d’octubre regularitzat d’acord al criteri 
establert al Decret d’Alcaldia núm. 243/07, de data 25 de gener de 2007 que regula el 
prorrateig de la paga d’octubre amb efectes del dia d’inici del contracte / 
nomenament i fins a la finalització del mateix. 
 
Sisè.- Notificar la present resolució a la interessada, al seu Cap, al Departament 
Personal i al Comitè d’empresa i, als efectes oportuns, i donar compte del contingut 
de la present resolució al Ple Municipal en la primera sessió que celebri. 

... 
 
 
- Decret núm. 3071/2020 de data 22 d’octubre 
... 
 
Atesa la necessitat de cobrir amb la màxima urgència un lloc de treball 
d’administratiu/va a l’Oficina del Síndic, derivat de la situació excepcional provocada 
per la crisi sanitària per Covid-19 
 
Ates l’increment d’expedients i incidències acumulades arran de l’aturada dels 
terminis administratius, 
 
Ates que el suport administratiu actual no és suficient per poder fer front al volum de 
tramitacions pendents, 
 
Atesa la necessitat urgent de garantir el normal funcionament del centre, i les 
dificultats de disposar de candidats/tes interessats/des en assolir aquestes funcions, 
es fa necessari recórrer a persones que ja han treballat en qualitat d’administratiu/va 
a l’Oficina del Síndic, 
 
Vista la necessitat de contractació laboral d’un/ a administratiu/va per acumulació de 
tasques per un període de 6 mesos,  
 
Atès que es tracta de la contractació de personal laboral no permanent, que no es 
troba recollit com a lloc de treball en el catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament, 
però que es pot assimilar pel que fa a les retribucions i a les condicions laborals que 
els hi són d’aplicació al lloc de treball d’administratiu/va 
 
Ates que la senyora Maria Mercedes Hermano Alonso, ha mostrat la seva 
disponibilitat i interès per la proposta de contractació laboral temporal i te les 
qualitats i aptituds necessàries per desenvolupar les tasques d’administratiu/va a 
l’Oficina del Síndic 
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Atès que els lloc de treball d’administratiu/va, en quant a la seva cobertura és de 
necessitat urgent e inajornable d’acord a les previsions de l’article 19. Dos de la Llei 
de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018, 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària per atendre l’esmentada contractació en el 
Capítol I del pressupost d’aquest Ajuntament, a les partides pressupostàries 
07809220C1310000 i 07809220C1600000, 
 
Atès el que preveuen els articles 16, 17, 18, 19 i 20 del Reglament del Personal al 
Servei de les Entitats Locals, i l’article 15.1 a) del text refós de l’Estatut dels 
Treballadors, així com el que disposa el R.D. 2720/1998, de 29 de desembre en relació 
a les contractacions temporals per obra o servei determinat, 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 
2019/3622 de data 30 de setembre, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 9 d’octubre de 2019, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Declarar raons d’urgència per poder contractar per obra o servei a un/a 
administratiu/va 
 
Segon.- Autoritzar la contractació laboral per Obra o Servei Determinat, a l’empara 
de l’article 15.1 a) del text refós l’Estatut dels Treballadors, de la senyora Maria 
Mercedes Hermano Alonso, amb efectes 05 d’octubre de 2020, fins el 04 d’abril de 
2021, establint les retribucions i les condicions de treball assimilades a les establertes 
pel lloc de treball d’administratiu/va en la relació de llocs de treball de l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat i dels seus Organismes Autònoms 
 
Tercer.- Abonar el concepte productivitat d’octubre regularitzat d’acord al criteri 
establert al Decret d’Alcaldia núm. 243/07, de data 25 de gener de 2007 que regula el 
prorrateig de la paga d’octubre amb efectes del dia d’inici del contracte / 
nomenament i fins a la finalització del mateix. 
 
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa a les partides pressupostaries que s’indicaran 
del pressupost dels exercicis 2020: 
 
 
Partida pressupostària Denominació  Import 2020 
 
0780 9220C 1310000 Laboral eventual/Síndic de Greuges 5.567,76 € 
0780 9220C 1600000 Seguretat Social/ Síndic de Greuges  1.995,86 € 
 
 TOTAL COST 7.563.62 € 
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Cinquè.- Comunicar la present resolució als interessats, al seu Cap, al representat del 
Comitè i al Departament de Personal als efectes adients. 
 
Sisè.- Donar compte del contingut de la present resolució al Ple Municipal en la 
primera sessió que celebri i publicar la designació en el Diari Oficial de la Generalitat i 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Setè.- Retrotraure els efectes d’aquesta resolució a la data 5 d’Octubre de 2020 en 
aplicació de l’article 39.3 de la Llei 39/15. 

... 
 
 
- Decret núm. 3737/2020 de data 27 de novembre 
... 
 
Atès la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la qual 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 2020-2023 mitjançant Decret d’Alcaldia 
2019/4690 de data 26 de novembre de 2019. 
 
Vist que el Pla Estratègic de subvencions és l’instrument de gestió que permet que 
aquelles línies de subvencions que siguin insuficients per acomplir amb els objectius 
actuals, puguin ser modificades o substituïdes per d’altres més eficaces i eficients.  
 
Atès que les actuals circumstàncies socials, econòmiques i d’interès públic aconsellen 
adoptar noves línies d’actuació i, per tant, modificar el Pla Estratègic 2020-2023 en 
matèria de subvencions per adequar les finalitats i els objectius inicials a noves 
necessitats de la ciutadania. 
 
Vistos els informes emesos per la Sra. Inma Muñiz Rodríguez, Cap de Polítiques de 
Família i la Sra. Maria Jesús Olmedo Bulnes, Cap de l’Àrea de Gestió Administrativa 
General, proposant la incorporació d’una nova redacció dels objectius generals 
definits a l’àmbit d’Educació, al Pla Estratègic 2020-2023, amb la redacció següent: 
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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 d’escoles públiques 
i concertades. 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 i concertades 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. 

 
 
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 la nova redacció dels objectius generals de l’àmbit d’Educació 
indicats a la part expositiva, incorporades al Pla Estratègic de Subvencions 2020-
2023, 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.- Comunicar les dades relatives a la modificació del Pla Estratègic en matèria 
de subvencions pel període 2020-2023 a la Unitat de Transparència de l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat als efectes d’allò disposat a la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la llei 
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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”. 
 
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; 
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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.  
 
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:  
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- 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 
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.  
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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  

 
 
 
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  
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- 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, 
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:  
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 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 d’escoles públiques 
i concertades. 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 i concertades 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 
 
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.  
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 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.  
 
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 

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

 

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

 
La línia d’actuació estarà destinada a: 
 

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

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

 

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

 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’àmbit 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 
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Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències pròpies, i estan 
relacionades amb el que preveu l’article 25 apartat 1 i apartat 2 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:  
 

 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.  
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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,...) 

 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 : 
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 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
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. 3906/2020 de data 3 de desembre 
... 
 
Vist l’informe emès per la Direcció de l’Escola de Música Municipal Roser Cabanas en 
el qual es manifesta la necessitat de contractar un/a professor/a de música en 
l’especialitat de flauta travessera per poder cobrir la incapacitat temporal del senyor 
Oriol Espona Andreu, als efectes de garantir el bon funcionament del servei,  
 
Atès que no es disposa en l’actualitat d’una llista d’ordre de preferència actualitzada 
de professors/es de flauta travessera per poder garantir les substitucions d’aquesta 
especialitat a l’Escola de Música Roser Cabanas, es fa necessari recórrer a la 
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contractació de professors/es proposats pel Cap de l'Àrea de Gestió de Cultura, 
Joventut, Cooperació i Solidaritat, 
 
Atès que la senyora Júlia Reixachs Clarisó, ha mostrat la seva disponibilitat i interès 
per la proposta de contractació laboral d’interinitat que si li ha fet, i que té les 
qualitats i aptituds necessàries per desenvolupar les tasques de professora de música 
de l’Escola de Música Roser Cabanas. 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària per atendre l’esmentada contractació en el 
Capítol I del pressupost d’aquest Ajuntament, a les partides pressupostàries 
07803260F1310000, i 07803260F1600000, 
 
Atès el que preveuen els articles 16 i 94 del Reglament del Personal al Servei de les 
Entitats Locals i l’article 4rt. del Reial Decret 2720/1998, 
 
Atès que el lloc de treball de professor/a de música, en quant a la seva cobertura és 
de necessitat urgent e inajornable d’acord a les previsions de l’article 19. Dos de la 
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018, 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 
2019/3622 de data 30 de setembre, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 9 d’octubre de 2019, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Declarar raons d’urgència per poder contractar interinament un/a 
Professor/a de Música per a l’Escola Municipal de Música Roser Cabanas. 
 
Segon.- Autoritzar la contractació temporal d’interinitat de la senyora Júlia Reixachs 
Clarisó en qualitat de professora de música de l’Escola Roser Cabanas, per què 
substitueixi al senyor Oriol Espona Andreu amb efectes 9 de desembre de 2020 i fins a 
la seva reincorporació, i en tot cas fins a la fi del curs escolar 2020/2021, o fins que 
s’hagi de resoldre per qualsevol dels supòsits recollits en l’article 24 del Reglament del 
Personal al Servei de les Entitats Locals aplicables a aquesta modalitat contractual. 
 
Tercer.- Adscriure a l’esmentada empleada al lloc de treball de professor/a de música, 
establint-li les retribucions i la resta de condicions de treball establertes en el conveni 
que els hi es d’aplicació. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a la interessada, al seu Cap, al del Departament 
Personal i al Comitè d’empresa i, als efectes oportuns. 
 
Cinquè.- Donar compte del contingut de la present resolució al Ple Municipal en la 
primera sessió que celebri i publicar la designació en el Diari Oficial de la Generalitat i 
Butlletí Oficial de la Província. 

... 
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- Decret núm. 3960/2020 de data 9 de desembre 
... 
 
Atesa la necessitat de cobrir amb la màxima urgència un lloc de treball 
d’administratiu/va al departament de RRHH, derivat de la necessitat de fer front al 
desenvolupament i posada en marxa del nou portal de l’empleat així com del nou 
control horari, desenvolupat mitjançant l’empresa Grupo Castillo, 
 
Ates que l’Ajuntament està immers en el desenvolupament del Pla de Xoc 2020/2021 i 
fa necessari la disponibilitat de tot el personal administratiu actual del departament,  
 
Ates que el suport administratiu actual no és suficient per poder fer front al volum de 
tasques, 
 
Atesa la necessitat urgent de garantir el normal funcionament, i les dificultats de 
disposar de candidats/tes interessats/des en assolir aquestes funcions, es fa necessari 
recórrer a persones que ja han treballat en qualitat d’administratiu/va al 
departament de RRHH, 
 
Vista la necessitat de contractació laboral d’un/ a administratiu/va per obra o servei 
determinat per un període de 6 mesos,  
 
Atès que es tracta de la contractació de personal laboral no permanent, que no es 
troba recollit com a lloc de treball en el catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament, 
però que es pot assimilar pel que fa a les retribucions i a les condicions laborals que 
els hi són d’aplicació al lloc de treball d’administratiu/va 
 
Ates que la senyora Maria Isabel Díaz Priego, ha mostrat la seva disponibilitat i 
interès per la proposta de contractació laboral temporal i te les qualitats i aptituds 
necessàries per desenvolupar les tasques d’administratiu/va al departament de RRHH 
 
Atès que els lloc de treball d’administratiu/va, en quant a la seva cobertura és de 
necessitat urgent e inajornable d’acord a les previsions de l’article 19. Dos de la Llei 
de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018, 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària per atendre l’esmentada contractació en el 
Capítol I del pressupost d’aquest Ajuntament, a les partides pressupostàries 
07809200A1310000 i 07809200A1600000, 
 
Atès el que preveuen els articles 16, 17, 18, 19 i 20 del Reglament del Personal al 
Servei de les Entitats Locals, i l’article 15.1 a) del text refós de l’Estatut dels 
Treballadors, així com el que disposa el R.D. 2720/1998, de 29 de desembre en relació 
a les contractacions temporals per obra o servei determinat, 
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Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 
2019/3622 de data 30 de setembre, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 9 d’octubre de 2019, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Declarar raons d’urgència per poder contractar per obra o servei a un/a 
administratiu/va 
 
Segon.- Autoritzar la contractació laboral per Obra o Servei Determinat, a l’empara 
de l’article 15.1 a) del text refós l’Estatut dels Treballadors, de la senyora Maria Isabel 
Díaz Priego, amb efectes 02 de desembre de 2020, fins l’1 de juny de 2021, establint 
les retribucions i les condicions de treball assimilades a les establertes pel lloc de 
treball d’administratiu/va en la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat i dels seus Organismes Autònoms 
 
Tercer.- Abonar el concepte productivitat d’octubre regularitzat d’acord al criteri 
establert al Decret d’Alcaldia núm. 243/07, de data 25 de gener de 2007 que regula el 
prorrateig de la paga d’octubre amb efectes del dia d’inici del contracte / 
nomenament i fins a la finalització del mateix. 
 
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa a les partides pressupostaries que s’indicaran 
del pressupost del exercici 2020: 
 
 
Partida pressupostària  Denominació Import 2020 
 
0780 9200A 1310000 Laboral eventual/RRHH 1.919,93 € 
0780 9200A 1600000 Seguretat Social/ RRHH  688,23 € 
 
 TOTAL COST 2.608,16 € 
 
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució als interessats, al seu Cap, al representat del 
Comitè i al Departament de Personal als efectes adients. 
 
Sisè.- Donar compte del contingut de la present resolució al Ple Municipal en la 
primera sessió que celebri i publicar la designació en el Diari Oficial de la Generalitat i 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Setè.- Retrotraure els efectes d’aquesta resolució a la data 2 de desembre de 2020 en 
aplicació de l’article 39.3 de la Llei 39/15. 

... 
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- Decret núm. 3961/2020 de data 9 de desembre 
... 
 
Vista la necessitat d’haver de cobrir un lloc de treball de Mestre de l’EMEE Virolai, 
com a conseqüència de la incapacitat temporal de la senyora Sonia Moreno, als 
efectes de garantir el normal funcionament del centre,  
 
Atès que no es disposa en l’actualitat d’una llista d’ordre de preferència actualitzada 
de mestres d’educació especial per poder garantir les substitucions d’aquesta 
especialitat a l’Escola d’Educació Especial Virolai,  
 
Atès que la senyora Marta Saez Cerezo, ha mostrat la seva disponibilitat i interès per 
la proposta de contractació laboral d’interinitat que si li ha fet, i que té les qualitats i 
aptituds necessàries per desenvolupar les tasques de mestre d’educació especial de 
l’Escola d’Educació Especial Virolai. 
 
Atès que la senyora Marta Saez Cerezo té els coneixements i les aptituds necessàries 
per a la realització de les tasques de mestre d’educació especial, 
 
Atès que el lloc de treball de Mestre d’educació especial en quant a la seva cobertura 
és de necessitat urgent e inajornable d’acord a les previsions de l’article 19. Dos de la 
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018, 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària per atendre l’esmentada contractació en el 
Capítol I del pressupost d’aquest Ajuntament, a les partides pressupostàries 
07802320D1310000 i 07803230D1600000, 
 
Atès el que preveuen els articles 16 i 94 del Reglament del Personal al Servei de les 
Entitats Locals i l’article 4rt. del Reial Decret 2720/1998, 
 
Atès el que estableix l’article 39.3 de la Ley 39/15 en relació a la retroactivitat dels 
actes administratius, 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 
2019/3622 de data 30 de setembre, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 9 d’octubre de 2019, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Declarar raons d’urgència per poder contractar interinament un/a mestre 
d’educació especial per a l’Escola d’Educació Especial Virolai. 
 
Segon.- Autoritzar la contractació laboral d’interinitat a temps complert de la senyora 
Marta Saez Cerezo, en qualitat de Mestre d’educació especial, per cobrir la 
incapacitat temporal de la senyora Sonia Moreno Ayoma, amb efectes 03 de 
desembre de 2020 i fins a la seva reincorporació o bé fins que s’hagué de resoldre per 
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qualsevol dels supòsits recollits en l'article 24 del Reglament del Personal al Servei de 
les Entitats Locals aplicables a aquesta modalitat contractual. 
 
Tercer.- Adscriure a l’esmentada empleada al lloc de treball de mestre d’educació 
especial de l’EMEE Virolai, establint-li les retribucions i la resta de condicions de 
treball establertes en el pacte de condicions de treball del personal de l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat i dels seus Organismes Autònoms. 
 
Quart.- Abonar el concepte productivitat d’octubre regularitzat d’acord al criteri 
establert al Decret d’Alcaldia núm. 243/07, de data 25 de gener de 2007 que regula el 
prorrateig de la paga d’octubre amb efectes del dia d’inici del contracte / 
nomenament i fins a la finalització del mateix. 
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució a la interessada, al seu Cap, al Comitè 
d’empresa i al Departament de Personal als efectes adients. 
 
Sisè.- Donar compte del contingut de la present resolució al Ple Municipal en la 
primera sessió que celebri i publicar la designació en el Diari Oficial de la Generalitat i 
Butlletí Oficial de la Província. 

... 
 
 
- Decret núm. 4070/2020 de data 14 de desembre 
... 
 
Vist l’informe de la Cap de l’Àrea d’Educació d’aquest Ajuntament en el qual es 
manifesta la necessitat de contractar un/a educador/a especialitzat/da per poder 
donar suport a l’atenció educativa de qualitat, als efectes de garantir el bon 
funcionament del servei,  
 
Atesa que de la convocatòria d’ordre de preferència per cobrir de forma temporal 
absències o vacants d’educador/a especialitzat dins de la plantilla de personal 
celebrada el dia 5 de setembre de 2019, la única aspirant classificada ja està 
treballant a l’Escola d’Educació Especial Virolai, ha estat del tot necessari recórrer a la 
contractació d’un/a proposat/da per la Direcció de l’Escola d’Educació Especial 
Virolai, 
 
Atès que la senyora Cristina Rodríguez Molina, ha mostrat la seva disponibilitat i 
interès per la proposta de contractació laboral per obra o servei que si li ha fet, i que 
té les qualitats i aptituds necessàries per desenvolupar les tasques d’Educador/a 
Especialitzat/da de l’Escola d’Educació Especial Virolai. 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària per atendre l’esmentada contractació en el 
Capítol I del pressupost d’aquest Ajuntament, a les partides pressupostàries 
07803230D1310000, i 07803230D1600000, 
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Atès el que preveuen els articles 16, 17, 18, 19 i 20 del Reglament del Personal al 
Servei de les Entitats Locals, i l’article 15.1 a) del text refós de l’Estatut dels 
Treballadors, així com el que disposa el R.D. 2720/1998, de 29 de desembre en relació 
a les contractacions temporals per obra o servei determinat, 
 
Atès que el lloc de treball d’Educador/a Especialitzat/da de l’Escola d’Educació 
Especial Virolai, en quant a la seva cobertura és de necessitat urgent e inajornable 
d’acord a les previsions de l’article 19. Dos de la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per l’any 2018, 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 
2019/3622 de data 30 de setembre, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 9 d’octubre de 2019, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Declarar raons d’urgència per poder contractar per obra o servei un/a 
Educador/a Especialitzat/da per a l’Escola d’Educació Especial Virolai. 
 
Segon.- Autoritzar la contractació temporal per obra o servei de la senyora Cristina 
Rodríguez Molina en qualitat d’educadora especialitzada de l’Escola d’Educació 
Especial Virolai, per què ocupi una plaça vacant amb efectes 14 de desembre de 2020 
i fins a la fi del curs escolar 2020/2021, o fins que s’hagi de resoldre per qualsevol dels 
supòsits recollits en l’article 24 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats 
Locals aplicables a aquesta modalitat contractual. 
 
Tercer.- Adscriure a l’esmentada empleada al lloc de treball d’educador/a 
Especialitzat/da de l’Escola d’Educació Especial Virolai, establint-li les retribucions i la 
resta de condicions de treball establertes en el conveni que els hi es d’aplicació. 
 
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa a les partides pressupostaries que s’indicaran 
del pressupost de l’ exercici 2020: 
 
 
Partida pressupostària Denominació Import 2020 
 
0780 3230D 1310000 Laboral eventual/E.E.E. Virolai 961,12 € 
0780 3230D 1600000 Seguretat Social/ E.E.E. Virolai 310,83 € 
 
 TOTAL COST 1.271,95 € 
 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a la interessada, al seu Cap, al del 
Departament Personal i al Comitè d’empresa i, als efectes oportuns. 
 



 
 

 
 

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

 

 33 

 
Sisè.- Donar compte del contingut de la present resolució al Ple Municipal en la 
primera sessió que celebri i publicar la designació en el Diari Oficial de la Generalitat i 
Butlletí Oficial de la Província. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:02:09 al 00:03:15 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe01769
4bf0e85000a?startAt=149.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES SOCIALS I 
COMUNITÀRIES 
 
PUNT TERCER.- APROVAR EL “PLA JOVE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 2021-
2024”, COM A NOU MODEL D’ORGANITZACIÓ A PARTIR D’UNA LÍNEA 
ESTRATÈGIA DEFINIDA POLÍTICAMENT I PARTICIPADA PER L’ÀMBIT 
ASSOCIATIU JUVENIL, FORMAL I NO FORMAL.- 

Aprovar el “Pla Jove Cornellà de 
Llobregat 2021-2024” 

DICTAMEN 
... 
 
Ates que la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut, aprovada per la 
Generalitat de Catalunya és el marc jurídic i normatiu que presenta el 
desenvolupament de les polítiques de Joventut, incloent-hi el paper de les 
administracions locals. 
 
Ates La Llei de Polítiques de Joventut va ser aprovada al 2010 i actualitzada al 2011, i 
regula la competència exclusiva en Polítiques de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe017694bf0e85000a?startAt=149.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe017694bf0e85000a?startAt=149.0
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Entre altres coses la llei clarifica: 
 
- qui són les persones joves 
- qui són els i les professionals de joventut 
- com es distribueixen les competències de joventut entre els diferents nivells 

administratius 
 
Vist l’article 7.2. d’aquesta llei diu que els governs locals de Catalunya, juntament 
amb l'Administració de la Generalitat, poden actuar en matèria de joventut, d'acord 
amb aquesta llei i la resta de la legislació aplicable. 
 
I l’article 13.1 d’aquesta mateixa llei recull: 
 
Els municipis poden dur a terme les actuacions complementàries en matèria de 
joventut següents: 
 
a) Elaborar plans locals en matèria de polítiques de joventut, amb l'assessorament, si 

ho requereixen, de l'Agència Catalana de la Joventut. 
b) Detectar i estudiar les necessitats en matèria de joventut dins llur àmbit territorial. 
c) Promoure l'emancipació de les persones joves en llur àmbit territorial i d'acord 

amb llur marc competencial. 
d) Afavorir la participació juvenil en la vida política, social, econòmica, educativa i 

cultural de llur municipi. 
e) Afavorir i promoure l'associacionisme juvenil i la creació de consells locals de 

joventut en l'àmbit territorial del municipi. 
f) Crear i gestionar els serveis necessaris per a l'execució de les polítiques de joventut 

dins el municipi. 
g) Gestionar les polítiques de joventut com a conseqüència de convenis i d'altres 

instruments de col·laboració que, amb aquesta finalitat, subscriguin amb la 
Generalitat. 

 
Vist la Memòria Justificativa de la Coordinadora Tècnica de Joventut, Cooperació i 
Solidaritat. 
 
Vist l’informe de la Coordinadora Administrativa de Cultura, Esports, Igualtat, 
Joventut,d'Acció Comunitària, Solidaritat, Cooperació, Patrimoni Cultural i 
Biblioteques. 
 
Per tot l’exposa’t aquesta Comissió Informativa de Polítiques Socials Comunitàries, 
proposa al Ple l'adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el "Pla Jove Cornellà de Llobregat 2021-2024", com a nou model 
d’organització a partir d’una línea estratègia definida políticament i participada per 
l’àmbit associatiu juvenil, formal i no formal, que s’identificà electrònicament a 
continuació: 
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Pla Jove: 
 
Núm. ID: 1760496  
Núm- Hash: 
FBC238548B3F78902B64FEDDAC6D3D63CB01318AECAE2FA7745907F00C72F46B2C5
090DB899C00E939B897F8703938EC5531B31CA2F61C1F539A97DA9A07F621 
 
Diagnosi estadística: 
 
Núm. ID: 1760472  
Núm- Hash: 
9145A13FC72221C3F82D89397624642ED7483AD46E3AB195F30E7D63D41E389B284
C49FAAB21048950D09627B4383E65CACE91D1E60127D3F7D1F33886F3D158 
 
Segon.- Notificar el present acord a l a Diputació de Barcelona, Àrea d’Educació, 
Esport i Joventut, a la Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials 
i famílies, Secretaria d’ Infància, Adolescència i Joventut, al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, Departament de Joventut, Institut de la Joventut de Espanya, Secretaria de 
Estat de Serveis Socials. Ministeri de Sanitat. pel seu coneixement. 
 
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. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:03:16 al 00:14:27 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe01769
4bf0e85000a?startAt=196.0 
 
 
Durant la presentació d’aquest punt s’incorpora a la sessió la senyora Aurora 
Mendo Sánchez, Regidora del Grup Municipal del PSC-CP. 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels assistents. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe017694bf0e85000a?startAt=196.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe017694bf0e85000a?startAt=196.0
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PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA 
 
 
PUNT QUART.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE FISCALITZACIÓ NÚM. 
23/2020 DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA, RELATIU A LA 
SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA, EXERCICI 2017.- 

Donar compte de l’Informe de 
Fiscalització núm. 23/2020 de la 
Sindicatura de Comptes de 
Catalunya. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’escrit de 25 de novembre de 2020 del Síndic Major de la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya (RGE núm. 39211 de 25 de novembre de 2020), adjuntant una còpia de 
l’informe de fiscalització núm.23/2020, relatiu a Seguretat i Mobilitat Ciutadana, 
exercici 2017, l’objecte del qual ha estat la fiscalització del programes pressupostaris 
corresponents a la política de despesa de Seguretat i mobilitat ciutadana de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat de l’exercici 2017, segons s’expressa a l’apartat 
1.1.1 del citat informe, d’acord a la normativa vigent i en el compliment del seu 
Programa anual d’activitats.  
 
Atès que, segons es recorda en el citat escrit, aquest informe s’ha de sotmetre al 
coneixement dels òrgans de govern de l’Ajuntament i que se n’ha de fer publicitat a la 
seu electrònica de l’Ajuntament, tal com determina la disposició addicional sisena de 
la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, a la que cal afegir 
el que disposa l’article 7.1.e) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació i bon govern. 
 
Atès que davant la indeterminació de l’òrgan de govern concret al que s’ha de posar 
en coneixement aquest informe, i d’acord amb el que disposa l’article 22.2.a) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es considera 
acomplert aquest tràmit donant compte d’aquest informe al Ple municipal integrant 
de la totalitat dels regidors electes municipals. 
 
El sotasignant proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar compte de l’informe de fiscalització núm.23/2020 de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, relatiu a seguretat i mobilitat ciutadana, exercici 2017; en 
compliment d’allò que disposa la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, i 
l’article 7.1.e) de la Llei 19/2013. 
 
Segon.- Donar publicitat del citat informe a la seu electrònica municipal, facilitant 
l’accés públic al mateix, en compliment d’allò que disposa la disposició addicional 
sisena de la Llei 26/2009 i l’article 7.1.e) de la Llei 19/2013. 



 
 

 
 

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

 

 37 

Tercer.- Comunicar aquest acord, així com l’enllaç a la seu electrònica municipal a on 
es doni publicitat d’aquest informe, al Síndic Major de la Sindicatura de Comptes, 
mitjançant la plataforma EACAT. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:14:28 al 00:24:12 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe01769
4bf0e85000a?startAt=868.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde per proposar als assistents fer 
el debat conjunt dels punts 5, 6, 7, 8 I 9 de l’Ordre del Dia, no manifestant-se 
cap oposició a la proposta. 
 
 
 
PUNT CINQUÈ.- APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2019 DE 
L’AJUNTAMENT, INTEGRAT PEL DEL PROPI AJUNTAMENT, EL DE 
L’ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ DE 
CORNELLÀ I EL DE LA SOCIETAT MERCANTIL DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT 
MUNICIPAL PROCORNELLÀ.- 

Aprovar el Compte General de 
l’exercici 2019 de l’Ajuntament 

DICTAMEN 
... 
 
Vist el Compte General del Pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2019, elaborat de 
conformitat amb el que disposa la Regla 47 de la Instrucció del model normal de 
Comptabilitat per a l’Administració Local, aprovada per Ordre HAP/1781/2013, de 20 
de setembre. 
 
Atès que la Comissió Especial de Comptes, reunida el dia 4 de novembre de 2020, va 
informar favorablement els esmentats comptes. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe017694bf0e85000a?startAt=868.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe017694bf0e85000a?startAt=868.0
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Atès que l’informe de la Comissió Especial de Comptes, juntament amb els Comptes 
esmentats i els seus justificants han estat exposats al públic durant 15 dies i vuit dies 
més als efectes de que els interessats poguessin presentar els reparaments i 
observacions que creessin convenients, no havent-se presentat cap reclamació. 
 
El President de la Comissió Informativa d’Economia i Innovació, vist el dictamen 
favorable de l’esmentada Comissió, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2019 de l’Ajuntament, integrat pel 
del propi Ajuntament, el de l’Organisme Autònom Institut Municipal de Radiodifusió 
de Cornellà i el de la societat mercantil de capital íntegrament municipal 
PROCORNELLA. En consonància als documents que s’identifiquen electrònicament a 
continuació: 
 
BALANÇ 
NÚM ID: 1654769 
NÚM HASH: 
C625C6886B066AC000B749471093D2712C1A2465A7ECFDE7DBB08F6AE644CD747A
885B56919F72B7AA6DCC902D2BE5C60D09354262B239AFA8D337A7445B5805 
 
COMPTE RESULTATS 
NÚM ID: 1654779 
NÚM HASH: 
16746736EE8F04E9280A5C45E8847AB81CAE25B6136BF702DFFFE687642B6A160E97
C04EF6F90EC9C0E94AD8047E8BDB31B6A076974099C9FF7D7F523ADFB4EE 
 
ESTAT CANVIS PATRIMONI NET 
NÚM ID: 1654824 
NÚM HASH: 
1EB7EC36C8BCE857077EA0DC558599A400330AB9D210A6933AA851D6038CFA7F71
0A7601D8954862EDBA321F62AF628C193243E0A103EF6642CF87E63BDC4F09 
 
ESTAT FLUXOS EFECTIU 
NÚM ID: 1654837 
NÚM HASH: 
BDD91DBC3548A1CA0F601053A32F2F6B89D90E6DCF80A08B233E0C31DB40BBCFB2
D85C8F199276A475EBF2FF52B774E7452FA3F2C7ABC524099675A5B1EBB64F 
 
LIQUIDACIÓ 
NÚM ID: 1654844 
NÚM HASH: 
EFEA6054E3DB0CA97350F9C777054BC66C15ECEEC728C32A97426D01A6ED7380C46
F63F7AC0638FEF45517EF96175DC43CB8087891439F3C1F09CAE9F71360CF 
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LIQUIDACIÓ RESUMS 
NÚM ID: 1654848 
NÚM HASH: 
AF42A1ED721A56B4173E6F2F7F701EFB411DCA12696D976B373D7205CA1CC346E9F
95927DC20426773A0738222B9BFD1A835621C214AD3E9FFB367A4EAB59FE8 
 
MEMÒRIA 
NÚM ID: 1654854 
NÚM HASH: 
6C4CB21D9394329E21D373475DADC7C9D81F7757D746D40A449D07CD00EFA1B10B
6935565F370A9EDEC5C444277AB665F884F7EA129F1FC3798565AE0C1420E8 
 
 
Segon.- Retre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, el Compte General, de 
conformitat amb l’article 212.3 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. 

... 
 
 
 
 
PUNT SISÈ.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME RESUM DEL CONTROL 
INTERN DE L’EXERCICI 2019 ELABORAT PER L’INTERVENTOR GENERAL.- 

Donar compte al Ple de l’Informe 
resum del control intern de 
l’exercici 2019. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’informe resum del control intern de l’exercici 2019 elaborat per l’interventor 
general, de data 20 d’abril de 2020, en compliment d’allò que disposa l’article 37 del 
Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control 
intern en les entitats del sector públic local. 
 
Atès que segons que disposa l’article 37 del Real Decret 424/2017, se n’ha de donar 
compte al ple d’aquest informe com a punt independent de l’ordre del dia, amb 
ocasió de l’aprovació del compte general. 
 
El sotasignant, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
Únic.- Donar compte al Ple de l’informe resum del control intern de l’exercici 2019 
elaborat per l’interventor general, de data 20 d’abril de 2020, en compliment d’allò 
que disposa l’article 37 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el 
règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local.  

... 
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PUNT SETÈ.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE CONTROL FINANCER 
REALITZATS PER LA INTERVENCIÓ GENERAL SOBRE LES SOCIETATS 
MERCANTILS MUNICIPALS EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, 
URBANA I ECONÒMICA DE CORNELLÀ, S.A I TECSALSA CORRESPONENTS A 
L’EXERCICI 2019.  

Donar compte dels informes de 
control financer realitzats per la 
Intervenció General sobre les 
societats mercantils municipals. 

DICTAMEN 
... 
 
Vistos els informes de control financer – que ho són d’auditoria pública de comptes i 
de compliment - realitzats per la Intervenció General sobre les societats mercantils 
municipals Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, 
S.A. (PROCORNELLÀ) i TECSALSA corresponents a l’exercici 2019, emesos en data 31 
de juliol de 2020 i 22 de juliol de 2020, respectivament. 
 
Atès que dels exposats informes se n’ha donat compte als Consellers Delegats i als 
gerents de les referides societats, així com a l’Alcalde. 
 
Atès que segons que disposa l’article 36.1 del Real Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel 
que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, i 
l’article 75 Bis.4 de les bases d’execució del pressupost de 2019 se n’ha de donar 
compte al ple d’aquests informes com a punt independent de l’ordre del dia en a 
mateixa sessió en la que se sotmet a la seva aprovació el Compte General. 
 
El sotasignant, proposa l Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
Únic.- Donar compte al Ple dels informes de control financer realitzats per la 
Intervenció General sobre les societats mercantils municipals Empresa Municipal de 
Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A. (PROCORNELLÀ) i TECSALSA 
corresponents a l’exercici 2019, emesos en data 31 de juliol de 2020 i 22 de juliol de 
2020, respectivament, en compliment d’allò que disposa l’article 36.1 del Real Decret 
424/2017 i l’article 75 Bis.4 de les bases d’execució del pressupost de 2019. 

... 
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PUNT VUITÈ.- DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES D’AUDITORIA 
PÚBLICA REALITZAT PER LA INTERVENCIÓ GENERAL SOBRE ELS COMPTES 
ANUALS DE L’ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT MUNICIPAL DE 
RADIODIFUSIÓ DE L’EXERCICI 2019, I DELS INFORMES D’AUDITORIA DE 
COMPTES ANUALS DE L’EXERCICI 2019 DE LA FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ DE 
LES PERSONES DEPENDENTS I DE LA FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA 
SOCIETAT DEL CONEIXEMENT.- 

Donar compte al Ple dels 
informes d’auditoria pública 
realitzat per la Intervenció 
General sobre els comptes anuals 
de l’organisme autònom Institut 
Municipal de Radiodifusió de 
l’exercici 2019, i dels informes 
d’auditoria de comptes anuals de 
l’exercici 2019 de la Fundació per 
a l’Atenció de les Persones 
Dependents i de la Fundació per 
al Foment de la Societat del 
Coneixement 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’informe d’auditoria pública realitzat per la Intervenció General sobre els 
comptes anuals de l’Organisme Autònom Institut Municipal de Radiodifusió de 
l’exercici 2019, emès en data 28 d’octubre de 2020, en execució del Pla Anual de 
Control Financer de 2020 i en compliment d’allò que disposen l’article 29.3.A) del 
Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril pel que es regula el règim jurídic del control 
intern de les entitats del Sector Públic Local, i l’article 76 de les bases d’execució del 
pressupost de 2020. 
 
Vistos els informes d’auditoria de comptes anuals de l’exercici 2019 de la Fundació 
per a l’Atenció de les Persones Dependents i de la Fundació per al Foment de la 
Societat del Coneixement, emesos per la firma d’auditoria Faura Casas, Auditors 
Consultors SL, en dates 8 de juny de 2020 i 26 de juny de 2020, respectivament, 
seleccionada per a realitzar aquestes auditories pels òrgans competents de cada 
Fundació, seguint el procediment de contractació establert a l’article 76 de les bases 
d’execució del pressupost de 2019, sota la supervisió i coordinació de la Intervenció 
General de l’Ajuntament, en execució de les previsions al Pla Anual de Control 
Financer de 2020 i en compliment d’allò que disposa l’article 29.3.A) del Reial Decret 
424/2017, de 28 d’abril pel que es regula el règim jurídic del control intern de les 
entitats del Sector Públic Local.   
 
Atès que segons que disposa l’article 36.1 del Real Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel 
que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, i 
l’article 76.3 de les bases d’execució del pressupost de 2019 se n’ha de donar compte 
al ple d’aquests informes com a punt independent de l’ordre del dia en a mateixa 
sessió en la que se sotmet a la seva aprovació el Compte General. 
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El sotasignant, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
Primer.- Donar compte al Ple dels informes d’auditoria pública realitzat per la 
Intervenció General sobre els comptes anuals de l’Organisme Autònom Institut 
Municipal de Radiodifusió de l’exercici 2019, emès en data 28 d’octubre de 2020, en 
compliment d’allò que disposa l’article 36.1 del Real Decret 424/2017 i l’article 76.3 
de les bases d’execució del pressupost de 2019.  
 
Segon.- Donar compte al Ple dels informes d’auditoria de comptes anuals de l’exercici 
2019 de la Fundació per a l’Atenció de les Persones Dependents i de la Fundació per al 
Foment de la Societat del Coneixement, emesos per la firma d’auditoria Faura Casas, 
Auditors Consultors SL, en dates 8 de juny de 2020 i 26 de juny de 2020, 
respectivament, sota la supervisió i coordinació de la Intervenció General de 
l’Ajuntament, en els termes previstos al Pla Anual de Control Financer 2020 i a 
l’article 76 de les bases d’execució del pressupost de 2019. 

... 
 
 
 
 
PUNT NOVÈ.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE CONTROL 
PERMANENT D’AUDITORIA DE SISTEMES DEL REGISTRE COMPTABLE DE 
FACTURES DE 2019 I DE L’INFORME DE CONTROL PERMANENT DEL 
DESENVOLUPAMENT DEL SUBCOMPTE 4131 “CREDITORS PER OPERACIONS 
PENDENTS D’APLICAR AL PRESSUPOST” DE 2019, REALITZATS PER LA 
INTERVENCIÓ GENERAL.- 

Donar compte al ple de l’informe 
de control permanent d’auditoria 
de sistemes del registre 
comptable de factures de 2019 i 
de l’informe de control 
permanent del desenvolupament 
del subcompte 4131 “Creditors 
per operacions pendents d’aplicar 
al pressupost” de 2019. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’informe de control permanent d’auditoria de sistemes del Registre Comptable 
de Factures de 2019, realitzada per la Intervenció General, emès en data 5 de 
novembre de 2020, en execució del Pla Anual de Control Financer 2020 i en 
compliment d’allò que disposa l’article 12.3 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, 
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el 
sector públic. 
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Vist l’informe de control permanent del desenvolupament del subcompte 4131 
“Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost”, de 2019, realitzada per 
la Intervenció General, emès en data 11 de desembre de 2020, en execució del Pla 
Anual de Control Financer 2020 i en compliment d’allò que disposa la disposició 
addicional tercera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del 
deute comercial en el sector públic. 
 
Atès que segons que disposa l’article 36.1 del Real Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel 
que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, 
se n’ha de donar compte al ple d’aquests informes com a punt independent de l’ordre 
del dia. 
 
El sotasignant, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
Únic.- Donar compte al Ple de l’informe de control permanent d’auditoria de sistemes 
del Registre Comptable de Factures de 2019, realitzada per la Intervenció General, 
emès en data 5 de novembre de 2020, en execució del Pla Anual de Control Financer 
2020 i en compliment d’allò que disposa l’article 12.3 de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de 
factures en el sector públic, i de l’informe de control permanent del desenvolupament 
del subcompte 4131 “Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost” de 
2019, realitzada per la Intervenció General, emès en data 11 de desembre de 2020, 
en execució del Pla Anual de Control Financer 2020 i en compliment d’allò que disposa 
la disposició addicional tercera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de 
control del deute comercial en el sector públic; en compliment d’allò que disposa 
l’article 36.1 del Real Decret 424/2017 i l’article 75.1 de les bases d’execució del 
pressupost de 2019. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb els punts 5, 6, 7, 8 I 9 consten en la Vídeo 
Acta de la sessió, minut 00:24:13 al 00:53:17 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe01769
4bf0e85000a?startAt=1453.0 
 
 
VOTACIÓ DICTAMEN CINQUÈ 

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

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe017694bf0e85000a?startAt=1453.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe017694bf0e85000a?startAt=1453.0
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Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

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

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

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

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

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

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
VOTACIÓ DICTÀMENS SISÈ, SETÈ, VUITÈ I NOVÈ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 
PUNT DESÈ.- APROVAR DEFINITIVAMENT EL PRESSUPOST GENERAL PER A 
L’EXERCICI 2021, INTEGRAT PEL PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM 
INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ I PER L’ESTAT DE PREVISIÓ 
D’INGRESSOS I DE DESPESES DE L’EMPRESA MUNICIPAL AMB CAPITAL 
ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, 
URBANA I ECONÒMICA DE CORNELLÀ SOCIETAT ANÒNIMA 
(PROCORNELLÀ).- 
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Aprovar definitivament el 
pressupost general per a l’exercici 
2021. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’Acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 28 d’octubre de 2020, 
d’aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2021. 
 
Atès que el citat Acord ha estat exposat al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona de 3 de novembre de 2020, per termini de 15 dies, a efectes 
de reclamacions. 
 
Atès que el termini d’exposició al públic va finalitzar el dia 24 de novembre de 2020. 
 
Atès que segons consta al certificat de la  secretària general de data 30 de novembre 
de 2020, durant aquest termini han estat interposades dues reclamacions, les dades 
de les quals són les següents: 
 
a) Interessat: Secció Sindical FESP-UGT, Secció Sindical CCOO i Secció Sindical SPC  
(RGE 38941, de 24 de novembre de 2020). 
 
Objecte de la reclamació: 
 
- Que es comprovi si la quantitat mínima de 425.000€ amb els endarreriments 

corresponents pel temps transcorregut des que es va generar l’obligació, en 
compliment del que estableix l’article 9 i 31 del Conveni Col·lectiu i Pacte de 
Condicions vigent per l’exercici 2020, així com el que estableix l’Acord 
d’Acompanyament del Conveni i Pacte de condicions per al personal funcionari i 
laboral de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat signat en data 18/12/2017 pel 
període 2007-2020, està inclosa dintre del Capítol I, ja que han de formar part de 
la massa salarial consolidada de despeses del personal per a l’exercici 2021. 

 
b) Interessat: Agrupació Local del PSC a Cornellà de Llobregat (RGE 38940, de 24 de 
novembre de 2020). 
 
Objecte de la reclamació:  
 
- Creació d’una partida amb una dotació de 60.000€ com a subvenció nominativa 

per tal de fer front al projecte de reforç educatiu a atenció a les famílies del barri 
de Sant Ildefons. 

 
- Creació de dues partides de 12.000€ i de 10.000€ amb el concepte de subvenció 

nominativa a les entitats Patronat Cultural i Recreatiu i Orfeó Catalonia per tal de 
poder desenvolupar diverses activitats durant l’any 2021. 
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- Creació d’una partida amb la quantitat de 140.000€ per a la millora de la 

urbanització de la cruïlla entre l’Av. de la República Argentina i el carrer Mossèn 
Andreu. 

 
Atès que aquestes reclamacions s’han interposat en termini, que els reclamants es 
poden considerar interessats, d’acord amb el que regula l’article 170.1.c) del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 
2/2004 (TRLRHL). 
 
Atès que en data 4 de desembre de 2020 (RGE 41139) les Seccions Sindicals FESP-
UGT, CCOO i SPC  han presentat un nou escrit deixant sense efectes les al·legacions 
presentades en el seu escrit de 24/11/2020, per la qual cosa, cal entendre’ls desistits 
en la seva reclamació. 
 
Atès que les al·legacions contingudes en la reclamació formulada per l’Agrupació 
Local del PSC a Cornellà de Llobregat es pot considerar que es basa en un dels motius 
taxats que preveu l’apartat 2 de l’article 170 del TRLRHL, en concret el recollit a la 
lletra c), insuficiència de les despeses pressupostades respecte a les necessitats per a 
les que estan previstes, ja que tot i no existir cap obligació ferma exigible a 
l’Ajuntament per a aquestes despeses, és voluntat d’aquest atendre les necessitats 
expressades, tal com s’exposa a la memòria del Tinent d’Alcalde d’Economia i 
Administració que figura a l’expedient, vistos l’informe conjunt del cap de l’Àrea de 
gestió de Cultura, Joventut, Cooperació i Solidaritat i del regidor delegat de l’Àrea de 
Cultura i Comunicació de data 2/12/2020, l’informe conjunt de la cap de l’Àrea de 
Gestió d’Activitats i Ordenances i Administració d’Espai Públic i del regidor delegat de 
Política Territorial i Espai Públic de data 2/12/2020 i l’informe per  la cap de l’Àrea de 
gestió de Polítiques de Família de data 2/12/2020. 
 
Atès que els crèdits pressupostaris que es proposa incorporar al pressupost per a 
l’exercici 2021 inicialment aprovat, com a conseqüència d’aquesta reclamació, són els 
següents: 
 
- 0112.1532A.6190013 “Urbanització cruïlla A. República Argentina – C/Mossèn 

Andreu”: 140.000€ 
- 0201.3371D.4800001 “Transferència Club Sant Feliu- Sant Ildefons”: 60.000€ 
- 0661.3380A.4800009: “Subvenció Orfeó Catalonia (dinalització i participació Barri 

Pedró)”: 10.000€ 
- 0661.3380A.4800012: Subvenció Patronat Cultural i Recreatiu”: 12.000€ 
- TOTAL nous crèdits pressupostaris: 222.000€. 
 
 
Atès que per a atendre aquest increment de crèdits pressupostaris s’han recalculat les 
previsions d’ingressos pel concepte 0200.450.80 “Altres subvencions/Escoles Bressol”, 
a la vista de l’auto de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 6 d’octubre de 2020, que acorda 
l’execució de la sentència de data 22 de novembre de 2017 que va declarar el dret de 
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l’Ajuntament a percebre de la Generalitat de Catalunya la quantitat de 1.300€ per 
alumne equivalent pels cursos 2012-13, 2013-14 i 2014-15 de les escoles bressol 
municipals. 
 
Atès que la incorporació d’aquests nous crèdits de despesa, no altera l’equilibri 
pressupostari, ni la capacitat de finançament com a mesura de l’estabilitat 
pressupostària, ja que es financen íntegrament amb el majors ingressos corrents 
abans esmentats. 
 
De conformitat amb allò previst en l’article 169, del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
el sotasignat proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Considerar desistides en la seva reclamació a l’aprovació inicial del 
pressupost per a l’exercici 2021 a les Seccions Sindicals FESP-UGT, CCOO i SPC. 
 
Segon.- Estimar íntegrament la reclamació a l’aprovació inicial del pressupost per a 
l’exercici 2021 presentada per l’ Agrupació Local del PSC a Cornellà de Llobregat. 
 
Tercer.- Modificar l’estat de despeses, afegint els crèdits pressupostaris següents: 
 
- 0112.1532A.6190013 “Urbanització cruïlla A. República Argentina – C/Mossèn 

Andreu”: 140.000€ 
- 0201.3371D.4800001 “Transferència Club Sant Feliu- Sant Ildefons”: 60.000€ 
- 0661.3380A.4800009: “Subvenció Orfeó Catalonia (dinalització i participació Barri 

Pedró)”: 10.000€ 
- 0661.3380A.4800012: Subvenció Patronat Cultural i Recreatiu”: 12.000€ 
- TOTAL nous crèdits pressupostaris: 222.000€. 
 
Quart.- Modificar l’estat d’ingressos en els termes següents: 
 
- 0200.450.80 “Altres subvencions/Escoles Bressol”: 1.246.312€. 
 
Cinquè.- Modificar en conseqüència, els estats de despeses dels capítols 4 i 6 del 
pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2021, els estat d’ingressos del Capítol 4, 
els estat relatius a polítiques de despesa, les fitxes de programes, el pla d’inversions, 
el programa de finançament i l’estat de consolidació. 
 
Sisè.- Aprovar definitivament, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del 
TRLRHL, el Pressupost general per a l’exercici 2021, integrat pel pressupost de 
l’Organisme Autònom Institut Municipal de Radiodifusió i per l’estat de previsió 
d’ingressos i de despeses de l’empresa municipal amb capital íntegrament municipal 
Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà Societat 
Anònima (PROCORNELLÀ), el resum dels quals segons l’estat de consolidació per 
capítols pressupostaris és el següent: 
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En consonància als documents que s’identifiquen electrònicament a continuació: 
 
INFORMACIÓ INGRESSOS_PARTIDES 
NÚM. ID: 1765393 
NÚM HASH: 
2525F0F9E122872CA427CAD452F3BC16EFEDE26A58E138E03D3B3DBBD03B9006730
9F1DD01894AB7B3D0265289EA334820E3E614ED9795483852A43701E340EC 
 
DESPESES TOTAL DEPARTAMENTS 
NÚM. ID: 1765675 
NÚM HASH: 
2770CB8943A2BC392E328320E909011B328F050092B6CC890FDD84713BDCB62AF56
B686D24D0E7F8A9EA9E1FDD09F7053748D7EAE3F6731601EAC7530836F0DA 
 
 
PROJECTE PRESSUPOST INGRESSOS RÀDIO 
NÚM. ID: 1634368 
NÚM HASH: 
4B9B83F0F74969ECF30ECDFA4666753D0EB01EB2AFCFB63EBCFB7E838BA35C3C8F6
88B16ADBDB21A6456C08E728CD8F68880F4B950F9675EE1B9A661DBD74B4A 
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PROJECTE PRESSUPOST DESPESES RÀDIO 
NÚM. ID: 1634363 
NÚM HASH 
DD2D5E8FFE7AB5950D7F44629C3E8C68B23A2E0DCB0E893989F02539ABD77A4972
028AABFD8477A0A06343BA91D1DFCC31E7B66A2C4FB8D484A85BA5BC3B20A8 
 
PRESSUPOST PROCORNELLÀ 
NÚM. ID: 1637282 
 
NÚM HASH: 
353C074BC2F8F8460EF2B5FD6C5C47D82102B88727A7232232651FB809DB00083EB
BD654FA1187EC94761B51701904E21B893BB9E222A4DC3744E44ECD873BDF 
 
 
Setè.- Aprovar definitivament les bases d’execució del pressupost. 
 
En consonància als documents que s’identifiquen electrònicament a continuació: 
 
BASES 2021 
NÚM. ID: 1765551 
NÚM HASH: 
607BE104AE119860FB4DB1BEFF2475B231F7AF6A893A123DCFB4C78F10BBEAE9964
930AFD82C6483126D102B1B53838AE942880DD3CA7C6F14785DA94A857350 
 
 
Vuitè.- Donar publicitat al present acord en els termes previstos a l’article 169.3 del 
TRLRHL. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:53:18 al 01:30:40 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe01769
4bf0e85000a?startAt=3198.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe017694bf0e85000a?startAt=3198.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe017694bf0e85000a?startAt=3198.0
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Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

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

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 

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 
 
 
 
PUNT ONZÈ.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS NÚMS. 6 I 18, PER A L’EXERCICI 2021.- 

Aprovar provisionalment la 
modificació de les Ordenances 
Fiscals núms. 6 i 18, per a 
l’exercici 2021. 

DICTAMEN 
... 
 
Vistes les modificacions proposades de les Ordenances Fiscals núms. 6 i 18 per al 
proper exercici 2021, per tal d’actualitzar-les i adequar-les tant en el seu contingut 
econòmic com normatiu, a les necessitats actuals. 
 



 
 

 
 

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

 

 51 

 
 
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, relatius a l’ordenació de tributs per les 
Corporacions Locals,  
 
Per tot això, el President delegat de la Comissió Informativa de Presidència i 
Economia, previ dictamen de la comissió, proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals números 6 
i 18 per a l’exercici 2021, segons el que s’indica a continuació: 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 
 
TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 
Incloure un punt 5 a l’apartat Quart ‘Altres expedients o documents’ de l’article 
6è.’Tarifa’, el qual quedarà redactat tal i com figura a continuació: 
 
5. Estacionament de vehicles Zona residents per distintiu/any ....  1,60 € 
 
L’apartat Quart de l’article 6è restarà redactat tal i com figura a continuació: 
 
Quart.- Altres expedients o documents 
 Euros 
 
1 Per cada document fotocopiat, per cada foli ...............................  0,30 
 
2 Edicions Ordenances Fiscals .........................................................  29,75 
 Edicions Ordenances Generals .....................................................  29,75 
 
3 Per cada títol a favor del titular del dret concessional d’una 

plaça d’aparcament o traster en els aparcaments municipal ......  158,60 
 
4 Per cada document lliurat en format de disquet, CD, DVD, vídeo 

o similars ......................................................................................  15,60 
 
5 Estacionament de vehicles Zona residents per distintiu/any ....  1,60  
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 
 
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB DIVERSES ACTIVITATS. 
 
Incloure una disposició transitòria amb el següent contingut: 
 
Disposició transitòria 
 
Suspendre l’aplicació de les tarifes per l’ocupació de terrenys d’ús públic al servei 
d’establiments de restauració, incloses en l’apartat A) de l’Annex de Tarifes, durant 
el període comprés entre l’1 de gener de 2021 i el 30 de juny de 2021, ambdós 
inclosos. 
 
 
Segon.- Exposar l’acord precedent 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. 
 
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 
1 de gener del 2021. 
 
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. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:30:41 al 01:35:45 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe01769
4bf0e85000a?startAt=5441.0 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe017694bf0e85000a?startAt=5441.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe017694bf0e85000a?startAt=5441.0
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VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 
PUNT DOTZÈ.- REQUERIR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT 
LA SEVA DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL, AMB CARÀCTER 
PREVI A LA INTERPOSICIÓ DEL CORRESPONENT RECURS CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU, PERQUÈ PROCEDEIXI, DINS DEL MES SEGÜENT A LA 
RECEPCIÓ DE LA COMUNICACIÓ D’AQUEST ACORD, A SOTMETRE LA SEVA 
PROPOSTA DE DELIMITACIÓ DELS TERMES MUNICIPALS DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT I DE EL PRAT DE LLOBREGAT A LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ 
TERRITORIAL I AL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA, A 
EFECTES QUE AQUESTS ORGANISMES EMETIN EL SEU INFORME PREVI A LA 
DECISIÓ FINAL DEL CONSELLER.- 

Requerir a la generalitat de 
Catalunya, mitjançant la seva 
direcció general d’administració 
local, amb caràcter previ a la 
interposició del corresponent 
recurs contenciós administratiu, 
perquè procedeixi, dins del mes 
següent a la recepció de la 
comunicació d’aquest acord, a 
sotmetre la seva proposta de 
delimitació dels termes 
municipals de Cornellà de 
Llobregat i de El Prat de Llobregat 
a la comissió de delimitació 
territorial i al dictamen de la 
comissió jurídica assessora. 

DICTAMEN 
... 
 
En conformitat amb el que disposa l’article 28.1 del TRLMC, desenvolupat 
reglamentàriament pels articles 27 i següents del Decret 244/2007, de 9 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, 
de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, el 
Govern de la Generalitat ha d’impulsar l’elaboració dels mapes municipal i comarcal, 
sota la responsabilitat de la Comissió de Delimitació Territorial, que actua assistida 
tècnicament pel Institut Cartogràfic de Catalunya. 
 
Aquest procés, que consisteix en la determinació, fixació i, en el seu cas, adaptació de 
la línia del terme municipal que el delimita respecte de la resta de municipis 
confrontants, i la seva acotació a una escala determinada, i comporta l’elaboració del 
mapa municipal, va ser iniciat per aquest Ajuntament mitjançant acord plenari de 31 
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de març de 2016 a requeriment de la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals, avui Departament de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, i es va comunicar a la resta de municipis 
confrontants, perquè adoptessin els acords corresponents, així com a l’esmentada 
Direcció General d’Administració Local, a fi que iniciés les operacions de delimitació 
previstes a l’article 30 del  Decret 244/2007, de 9 de novembre. 
 
D’acord amb les normes reguladores d’aquest procediment, amb data 4 d’octubre de 
2016 i únicament pel que es refereix a la delimitació del terme municipal de Cornellà 
de Llobregat amb el del Prat de Llobregat, ambdós Ajuntaments, amb la intervenció 
d’un representant Direcció General d’Administració Local i de l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya, van subscriure acta de les operacions de delimitació en els 
termes legalment previstos, en la qual ambdós Ajuntaments van fer constar la seva 
disconformitat i els fonaments en els quals basaven les seves posicions. 
 
Posteriorment, en base als informes emesos per la Secretaria General  núm. 61/2016, 
de 21 de juny i 52/2017, de 13 de febrer, de l’informe de la Arquitecta municipal de 3 
de febrer de 2017 i de l’informe de 30 de gener de 2017 elaborat per l’empresa 
Solucions Geoinformació i Territori, mitjançant acord plenari adoptat en sessió de 23 
de febrer de 2017, aquest Ajuntament va aprovar aquesta acta de disconformitat i, 
conforme al procediment legalment previst el va trametre el dia 1 de març de 2017, a 
la Direcció General d’Administració local,  a fi que, dins del termini dels dos mesos 
següents legalment previst, elaborés un informe-proposta sobre les diverses 
propostes i ho sotmetés a la Comissió de Delimitació Territorial i al Dictamen de la 
Comissió Jurídica Assessora, a efectes que aquests organismes emetessin el seu 
informe previ, amb l’objecte que, a la vista d’aquests informes i posicionaments, el 
Conseller de la Presidència resolgués la delimitació dins dels sis mesos següents i ho 
publiqués al DOG.  
 
Atès que en no haver-hi tingut coneixement posteriorment de la situació de la 
tramitació d’aquest procediment, a la vista del temps transcorregut, aquest 
Ajuntament es va dirigir a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya sol·licitant 
informació, mitjançant un correu electrònic de 6 d’octubre 2020, que amb la mateixa 
data va ser contestant posant en coneixement de l’Ajuntament que: 
... 
 
La DGAL, a través de la seva Oficina Municipal era qui portava la gestió 
administrativa dels expedients de delimitació anys enrere. Aquesta oficina amb el 
temps es va tancar, i l’any 2017, com a conseqüència d’un conveni signat entre la 
DGAL i l’ICGC, la gestió administrativa dels expedients de delimitació va passar a dur-
se des de l’ICGC. 
 
Això que vol dir?. Que el desacord, com és anterior al 2017, l’ha de resoldre la DGAL. 
Abans però, hem de rec opilar tota la informació de l’expedient; en aquell moment 
totes les trameses es feien en paper, i actualment tot és fa de forma digital a través 
de l’EACAT. Aquest fet complica una mica el muntatge de l’expedient però 
bàsicament ha de constar dels següents documents: 
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 Nomenament de la CMD 

 Convocatòria inici operacions delimitació 

 Possibles ajornaments/continuacions operacions delimitació 

 Acta de delimitació 

 Aprovació plenària d’aquesta acta 

 Certificat de comunicació als propietaris de les finques afectades 

 Resolució de la DGAL 
 
Estem intentant recopilar aquesta informació per tal que la DGAL emeti el seu 
informe de desacord (si faltés qualsevol dels documents del llistat us ho fem saber) 
 
Un cop certifiquem que tots els documents hi són, la DGAL podrà elaborar l’informe 
del desacord que haurà de ser sotmès a la consideració de la Comissió de Delimitació 
Territorial. Aquesta CDT, malauradament, i ateses les circumstàncies actuals, no 
sabem quan es podrà fer. 
 
Qualsevol novetat us anirem informant. 
... 
Atès que han transcorregut més de quatre anys des de que la Direcció General 
d’Administració local hauria d’haver sotmès el seu informe-proposta a la Comissió de 
Delimitació Territorial i al Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a efectes que 
aquests organismes emetessin el seu informe previ a la decisió final del Conseller, així 
com, també, més de dos mesos des de que l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya facilités a l’Ajuntament la informació anterior, pel que, en conformitat amb 
el que disposa l’article 54.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de 
Procediment Administratiu Comú de les AAPP de Catalunya, en concordança amb 
l’article 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de 
les AAPP, s’ha d’entendre que s’ha produït silenci desestimatori. 
 
Per tot això, e President de la Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient, en 
conformitat amb el que disposa l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa i resta de legislació 
concordant, i vist l’informe de la Secretària General núm. 452/2020, de 9 de 
desembre, proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Requerir a la Generalitat de Catalunya, mitjançant la seva Direcció General 
d’Administració Local, amb caràcter previ a la interposició del corresponent recurs 
contenciós administratiu, perquè procedeixi, dins del mes següent a la recepció de la 
comunicació d’aquest acord, a sotmetre la seva proposta de delimitació dels termes 
municipals de Cornellà i de Llobregat i de El Prat de Llobregat a la Comissió de 
Delimitació Territorial i al Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a efectes que 
aquests organismes emetin el seu informe previ a la decisió final del Conseller. 
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Segon.- Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració local del 
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de El 
Prat de Llobregat, pel seu coneixement i als efectes corresponents. 
 
Tercer.- En cas de desestimació expressa o tàcita, total o parcial, d’aquestes 
pretensions, facultar a l’Alcaldia per a interposar-hi el corresponent recurs Contenciós 
Administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i per a designar els 
funcionaris que han d’assumir la seva representació i direcció lletrada. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:35:46 al 01:39:08 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe01769
4bf0e85000a?startAt=5746.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
PUNT TRETZÈ.- APROVAR LA SUBSCRIPCIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
I 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 2020, AIXÍ COM 
L’ANNEX PER CONTRIBUIR A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL 
DEL COVID-19 EN ELS LLOGUERS DE L’HABITATGE HABITUAL.- 

Aprovar la subscripció del conveni 
de col·laboració i 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 2020. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist que en data 19 de febrer de 2020 el Sr. Ricard Antoni Casademont, amb DNI núm. 
46.222.279-F, en nom i representació i en la seva qualitat de Gerent de planificació i 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe017694bf0e85000a?startAt=5746.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe017694bf0e85000a?startAt=5746.0
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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 on 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 2020.  
 
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 2020. 
 
Vista la memòria explicativa i de previsió de tasques de l’OLH (Oficina Local 
d’Habitatge) de Cornellà de Llobregat de data 31 de desembre de 2019, 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-2020, signada a data 
20 de maig de 2020, obrant a l’expedient. 
 
Vistos els informes jurídic emesos per la Cap Jurídica i Administrativa de Política 
Territorial i Sostenibilitat de data 28 de febrer i 27 de novembre de 2020, obrant a 
l’expedient. 
 
Vist que en data 18 de novembre de 2020 el Sr. Ricard Antoni Casademont ha 
presentat un nou escrit on expressa l’interès en aprovar un annex al Conveni amb 
l’objectiu de poder cobrar subvenció per tramitar ajuts extraordinaris al lloguer per a 
l’any 2020.  
 
Vista la memòria justificativa d’aquest annex i l’informe jurídic en relació al mateix 
emès per la Cap Jurídica i Administrativa de Política Territorial i Sostenibilitat, ambdós 
de data 27 de novembre de 2020, obrants 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. 
 
Atès el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, en els seus 
articles 22, 123 segon paràgraf, sobre les competències atribuïda al Ple i majoria 
simple per a la seva aprovació, el President de la Comissió Informativa de Territori i 
Medi Ambient proposa al Ple l’adopció dels següents: 
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ACORDS 

 
Primer.- Aprovar 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 2020, així com l’ANNEX PER CONTRIBUIR A 
MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19 EN ELS LLOGUERS DE 
L’HABITATGE HABITUAL, 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.- Comunicar el present acord a les restants parts signants del conveni, per al 
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. 
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- 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 2020 
 
 
REUNITS 
 
D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, designat per Acord de Govern 93/2020, de 14 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. 
  
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 
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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. 
 
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 2020, de l’Oficina/Borsa d’àmbit territorial municipal. 
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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 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 
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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 
 
a.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: 
a.1.1. La informació i l’atenció ciutadana respecte les línies d’ajuts de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya 
a.1.2. L’atenció ciutadana en l’àmbit de les inscripcions al Registre de Sol·licitants 
d’Habitatges amb protecció oficial. 
a.1.3. L’atenció ciutadana en el deute hipotecari i altres problemàtiques de 
l’habitatge derivades de situacions d’emergència social  
a.1.4. 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 
 
a.2. Aquestes funcions són les que corresponen a una unitat d’atenció ciutadana i 
inclouen:  
a.2.1. 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 
a.2.2. La comprovació i revisió de la documentació i la informació als sol·licitants dels 
requeriments o deficiències documentals. 
a.2.3.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 
 
b.1. En matèria de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge 
 
b.1.1. 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. 
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b.1.2. 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) 
 
b.1.3. 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. 
 
b.2. En matèria de Programes Socials de l’Habitatge 
 
b.2.1. 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 
 
b.2.2. La gestió d’expedients prestacions econòmiques d’especial urgència per a 
l’habitatge, per a problemàtiques en situacions d’emergència  
 
b.3. En matèria de Promoció de l’Habitatge, només en cas que l’Ajuntament disposi 
de Registre propi reconegut 
 
b.3.1. 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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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.  
 
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 2020, 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. 
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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 2020, 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. 
 
 
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 2020, 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 2020. 
 
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. 
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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.  
 
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.  
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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. 
 
 
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 2020 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, en el lloc i la data 
indicats. 
 
 
Jaume Fornt i Paradell Antonio Balmón Arèvalo 
 
 
 
 
 
Director de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya 

 
 
 
 
 
Alcalde de l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat 

Carmen Alonso Higuera 
 
 
 
Secretària General de l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat 
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Annex  
Taula d’imports per serveis i activitats de l’Oficina Local d’Habitatge  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Import  fixat d’acord amb la taxa reconeguda per la Generalitat. Es podrà 
modificar en funció de l’import que anualment s’aprovi “. 
 
 
 
ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’ANY 2020 RELATIU A L’OFICINA 
LOCAL D’HABITATGE, EN RELACIÓ AMB LA TRAMITACIÓ DELS AJUTS PER 
CONTRIBUIR A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19 EN ELS 
LLOGUERS DE L’HABITATGE HABITUAL 
 

CATÀLEG DE SERVEIS ANY 2020 

Serveis 
Import per expedient tramitat –  
Oficina  municipal  

CÈDULES HABITABILITAT 

 
1.Tramitació administrativa de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat 
 
1.1.Presencial 

19 € (*) 

 
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 €     

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 €    
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El Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents 
complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a l'COVID-19 estableix 
determinades mesures per pal·liar aquesta situació. Dins d’aquestes mesures, l’article 
10 preveu incorporar en el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, regulat al Reial Decret 
106/2018, de 9 de març, un nou programa d’ajuts, per contribuir a minimitzar 
l’impacte econòmic i social del COVID19, en els lloguers d’habitatge habituals. 
 
L’Ordre TMA/336/2020, de 9 d'abril, per la qual s'incorpora, substitueix i modifiquen 
sengles programes d'ajuda de el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, incorpora de 
forma immediata al Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 el nou programa d' ajuts per a 
contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de l'COVID-19 en els lloguers 
d'habitatge habitual. 
 
La RESOLUCIÓ TES/1047/2020, de 12 de maig, del president de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya estableix les condicions d'accés als ajuts per a contribuir a 
minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers de l’habitatge 
habitual. 
 
L’objecte d’aquesta resolució és la concessió d'ajuts al lloguer, mitjançant adjudicació 
directa, a les persones arrendatàries d'habitatge habitual, que com a conseqüència 
de l'impacte econòmic i social del COVID-19, tinguin problemes transitoris per atendre 
el pagament parcial o total del lloguer. 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament DE Cornellà de Llobregat, han 
subscrit per a l’any 2020 un conveni de col·laboració i encàrrec de gestions relatiu a 
l’oficina local d’habitatge. 
 
El pacte segon de l’esmentat conveni preveu la gestió per part de l’oficina 
d’expedients d’ajuts per al pagament del lloguer, que es compensen per part de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb una contraprestació econòmica de 50€ 
per cada expedient tramitat, amb la limitació econòmica de l’aportació màxima 
establerta en el pacte quart c. del conveni, que només es podrà incrementar en el cas 
que es justifiqui una activitat superior i en funció de les disponibilitats 
pressupostàries. 
 
No obstant, atès que l’aprovació d’aquesta nova línia d’ajuts per al pagament del 
lloguer, que té caràcter transitori i extraordinari, podrà comportar un augment 
significatiu dels expedients d’ajuts que de forma ordinària tramiten les oficines locals 
d’habitatges i les borses de mediació, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya considera 
adient que la contraprestació econòmica que correspongui als nous ajuts al 
pagament al lloguer no computin dins de la limitació econòmica de l’aportació 
màxima que preveu el conveni d’encàrrec de gestions. 
 
En conseqüència, les parts acorden que: 
 
1. L’Ajuntament, mitjançant l’oficina local d’habitatge, tramitarà els expedients de la 
nova línia d’ajuts al lloguer regulats en la Resolució TES/1047/2020, de 12 de maig. 
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2. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya compensarà econòmicament la tasca 
desenvolupada per l’oficina per a la gestió dels esmentats ajuts extraordinaris, a raó 
de 50€ per cada expedient tramitat. 
 
3. Aquesta contraprestació econòmica no es veurà limitada per l’aportació màxima 
que s’ha fixat en el pacte segon del conveni per a l’any 2020. 
 
4. Per a l’acreditació de l’activitat desenvolupada, l’oficina inclourà els expedients 
tramitats d’aquesta línia d’ajuts al lloguer vinculats al COVID-19, de manera 
diferenciada, en la certificació que ha de presentar a l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya amb efectes de data 31 de desembre de 2020, signada per l’interventor o 
excepcionalment pel secretari de l’ens local, prevista en el pacte tercer del conveni 
per a l’any 2020. 
 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen el present document, en el lloc i la data 
indicats. 
 
 

Jaume Fornt i Paradell Antonio Balmón Arèvalo 
 
 
 
 
 
Director de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya 

 
 
 
 
 
Alcalde de l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat 

Carmen Alonso Higuera 
 
 
 
 
 
Secretària General de l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat 

 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:39:09 al 01:40:21 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe01769
4bf0e85000a?startAt=5949.0 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe017694bf0e85000a?startAt=5949.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe017694bf0e85000a?startAt=5949.0
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VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
MOCIONS DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
PUNT CATORZÈ.- APROVAR LA MOCIÓ DE L’ALCALDIA DEMANANT AL 
GOVERN DE L’ESTAT RECURSOS PER AL MÓN LOCAL.- 

Aprovar la Moció de l’Alcaldia 
demanant al Govern de l’Estat 
recursos per al món local. 

MOCIO 
... 
 
A la sessió plenària del mes de novembre es va aprovar pel ple municipal una moció 
d’Alcaldia en la qual es demanava al Govern de la Generalitat recursos per al món 
local. 
 
A l’exposició de motius d’aquesta moció es justificava la demanda al Govern de la 
Generalitat de recursos econòmics per afrontar la situació produïda per la Covid-19 i 
també es feia referència a algunes de les mesures adoptades a nivell d’Estat 
necessàries per afrontar amb millor eficàcia i garantia econòmica les conseqüències 
d’aquesta crisi pandèmica. 
 
Així mateix, fa pocs dies es va aprovar el Reial decret llei 34/2020, de 17 de 
novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector 
energètic i, en matèria tributària, es recullen a l'article 10 les normes necessàries per 
poder fer efectiva la distribució de la liquidació definitiva en la participació en els 
Tributs de l’Estat corresponents a l’any 2018. 
 
L’adopció d’aquestes mesures les valorem positivament, i assenyalen un camí de 
reforç dels recursos econòmics gestionats pel món local. No obstant, considerem 
necessari que per part del Govern d’Espanya s’incrementin amb noves iniciatives 
destinades al suport econòmic i institucional del món local. 
 
Considerem que aquestes noves propostes han d’anar encaminades a enfortir un 
model de cogovernança en la gestió dels Fons Europeus, ampliant la participació del 
món local i, per una altra banda, materialitzar la proposta de creació d’un fons 
destinat al món local per atendre amb millors garanties les actuacions en matèria 
social, econòmica i de transport públic. Propostes, totes elles, ja plantejades per part 
de la FEMP i de les quals algunes han estat acceptades, en principi, pels responsables 
dels Ministeris afectats. 
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Per tot el que s’ha exposat, aquesta Alcaldia proposa al ple municipal l’adopció dels 
següents:  
 

ACORDS 
 
Primer.- Demanar que la participació de les entitats locals en el Fons de Recuperació 
de la Unió Europea sigui proporcional al percentatge que representa l’administració 
local en la gestió de la despesa pública de l’Estat. 
 
Segon.- Recolzar la demanda de la FEMP, reclamant al Ministeri d’Hisenda la creació 
d’un fons local de 3.000 milions d’euros per a l’impuls de la recuperació econòmica i 
social, a distribuir entre les entitats locals fonamentalment per criteris de població. 
 
Tercer.- Demanar al Ministeri d’Hisenda la dotació d’un fons extraordinari de 400 
milions d’euros per afrontar els dèficits produïts en la gestió del transport públic a 
conseqüència de la crisi pandèmica. 
 
Quart.- Traslladar l’aprovació d’aquesta moció als Ministeris d’Hisenda i de Política 
Territorial i Funció Pública, al Congrés dels Diputats i a l’entitat municipalista de la 
FEMP. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:40:42 al 01:53:49 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe01769
4bf0e85000a?startAt=6022.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
PUNT QUINZÈ.- APROVAR LA UTILITZACIÓ DE LES LLENGÜES COOFICIALS EN 
LA REDACCIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS 
MUNICIPALS.- 
 

 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe017694bf0e85000a?startAt=6022.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe017694bf0e85000a?startAt=6022.0
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Aprovar la utilització de les 
llengües cooficials en la redacció 
de les actes de les sessions dels 
òrgans col·legiats municipals. 

MOCIO 
... 
 
Mitjançant Decret núm. 654/2020, de 10 de febrer, aquesta Alcaldia va resoldre 
reprendre el projecte iniciat l’any 2016 per a la modificació i actualització del ROM 
mitjançant la incoació d’un nou procediment, amb el doble objectiu d’actualitzar-lo 
amb les modificacions legislatives i jurisprudencials produïdes des de la seva última 
modificació, i d’adaptar-lo a la realitat actual, a comptar de les aportacions derivades 
de la Comissió de Treball constituïda a l’efecte. 
 
Atès que en el text articulat que constitueix el document base sobre el qual els 
diferents grups polítics municipals han de proposar les seves aportacions per la 
modificació del ROM  ja figura la proposta de modificar l’article 150 del ROM, relatiu 
a la formalització de les sessions dels òrgans col·legiats, en el sentit de, sense 
perjudici de mantenir el Principi general que les actes de les sessions dels òrgans 
col·legiats municipals s’han de redactar en català, permetre que les mocions, 
propostes d’acord, esmenes, precs i preguntes que es presentin en castellà es 
transcriguin a l’acta de la sessió en aquesta mateixa llengua. 
 
Atès que en trobar-se encara en tràmit aquest procediment d’actualització i 
modificació del ROM, aquesta Alcaldia ha valorat la necessitat d’avançar l’aplicació 
d’aquest criteri, en la mesura que això no entra en col·lisió amb les actuals previsions 
de l’article 150 del ROM. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les competències  que legalment té 
conferides, proposa al Ple l’adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Sense perjudici de mantenir el Principi general que les actes de les sessions 
dels òrgans col·legiats municipals s’han de redactar en català, establir que, en el 
successiu, les mocions, propostes d’acord, esmenes, precs i preguntes que es 
presentin en castellà es transcriuran a l’acta de la sessió en aquesta mateixa llengua. 
 
En aquest cas, quan hi prosperi alguna esmena, la constància en acta de la seva 
incorporació al text final resultant de la proposta d’acord o moció afectada s’haurà 
de realitzar en la llengua en la qual estiguin redactats aquests documents, prèvia 
traducció efectuada per la Secretaria General. 
 
Segon.- Incorporar aquest mateix criteri al text del ROM resultant del procediment 
d’actualització i modificació que en aquests moments es troba en tràmit. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:53:50 al 02:02:19 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe01769
4bf0e85000a?startAt=6770.0 
 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

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

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

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

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe017694bf0e85000a?startAt=6770.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe017694bf0e85000a?startAt=6770.0
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II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
PUNT PRIMER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC/AM, 
PODEMOS I EC-MC-ECG, DE SUPORT AL POBLE SAHRAUÍ DAVANT 
L’ESCALADA MILITAR AL SÀHARA OCCIDENTAL.- 

Moció ERC-AM, PODEMOS I EC-
MC-ECG, de suport al poble 
Sahrauí davant l’escalda militar al 
Sàhara Occidental. 

MOCIÓ (Text final una vegada incorporada la correcció efectuada pel grup 
proponent durant el transcurs de la presentació) 
... 
 
El passat 9 de novembre, el govern de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) 
va emetre un comunicat en el que posava en alerta el Consell de Seguretat de Nacions 
Unides i la comunitat internacional de la situació que s’està vivint al Guerguerat, al 
sud-oest del Sàhara Occidental, i les seves possibles conseqüències. 
 
El Guerguerat és una petita àrea geogràfica del Sàhara Occidental situada a prop 
d’11 km de longitud a la frontera amb la República Islàmica de Mauritània i a 5 km de 
l’Oceà Atlàntic. El regne del Marroc va obrir il·legalment una bretxa al mur que 
separa el Sàhara Occidental ocupat pel Marroc dels territoris alliberats del Sàhara 
Occidental controlats per la RASD, i la va asfaltar l’agost de 2016 per facilitar el 
trànsit de vehicles que transporten recursos naturals espoliats del Sàhara Occidental 
que es comercialitzen a tercers països. 
 
Desprès de 45 anys d’incompliment constant de les resolucions de Nacions Unides per 
part del Regne del Marroc, desenes de civils sahrauís van decidir manifestar-se 
pacíficament des del passat 21 d’octubre, bloquejant la carretera que creua la bretxa 
del Guerguerat i que diàriament és utilitzat per camions de mercaderies que entren i 
surten sense cap control per part de cap autoritat civil ni per part de la Missió de les 
Nacions Unides per el Referèndum del Sàhara Occidental (MINURSO). 
 
El passat 13 de novembre, l’exèrcit del Marroc va entrar a la zona del Guergerat per 
trencar el bloqueig dels manifestants i formar un passadís per facilitar el pas de tot 
tipus de vehicles en la franja que separen la duana marroquina amb República 
islàmica de Mauritània. La resposta del Front Polisario va ser denunciar aquests fets 
davant del Consell de Seguretat de Nacions Unides, enviar efectius militars a prendre 
posicions davant un eventual enfrontament armat, i anunciar la represa d’hostilitats. 
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La bretxa del Guerguerat és, en sí mateixa una violació de les clàusules de l’Acord 
Militar Nº1 signat pel govern de la RASD i el Regne del Marroc l’any 19911. Un fet 
que va dur al govern de la RASD ha declarar que la irrupció de qualsevol element 
marroquí, ja fos militar, de seguretat o civil, en aquesta zona alliberada del seu 
territori, coneguda com a “zona de separació”, seria considerada una agressió 
flagrant a la que la part sahrauí respondria en legítima defensa de la seva sobirania 
nacional. Aquesta situació suposaria la fi de l’alto el foc i l’esclat d’una nova guerra a 
la regió. 
 
Davant d’aquesta situació, com a municipi amb lligams amb el poble sahrauí i amb 
una tradició de cooperació i germanor, amb experiències com el projecte del Cornellà 
Solidari de vacances en pau, on nens i nenes sahrauís son acollits per famílies de la 
nostra ciutat creant vincles entre els dos pobles; expressem la nostra preocupació per 
aquesta escalada de tensió que podria revifar el conflicte armat al Sàhara Occidental, 
i és per aquest motiu que es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar al govern de l’estat a exigir el compliment per part del Regne del 
Marroc dels acords internacionals i, en concret, el Pla d’arranjament (Resolució 690 
del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 29 d’abril de 1991), i que retiri de 
forma immediata els seus efectius militars del Guerguerat i deixi d’utilitzar el 
Guerguerat o un altre pas del sud-oest del territori sahrauí per comunicar-se amb 
Mauritània. 
 
Segon.- Fer una crida a la comunitat internacional, i particularment a les Nacions 
Unides i la seva missió de pau en aquest territori (Missió de Nacions Unides per al 
Referèndum al Sàhara Occidental –MINURSO), perquè assumeixin el seu mandat i 
vetllin pel respecte i el compliment de la Resolució 690 del Consell de Seguretat de les 
Nacions Unides del 29 d’abril de 1991 que contempla la realització d’un referèndum 
d’autodeterminació, i que assignin un nou Enviat Especial per al Sàhara Occidental, 
plaça vacant des del maig de 2019, que pugui liderar la transició cap a la celebració 
d’aquest referèndum d’autodeterminació, tal com es preveu a Resolució 690 del 
Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 29 d’abril de 1991. 
 
Tercer.- Demanar a totes les administracions, al govern de Catalunya, al govern de 
l’Estat espanyol, a les institucions europees, així com a les Nacions Unides que 
promoguin de manera activa la inclusió d’un mecanisme d’observació i protecció dels 
drets humans de la població sahrauí per part de la MINURSO i, alhora, vetllin per 
preservar l’esperit pacífic, desmilitaritzat i democràtic en la resolució del conflicte, així 
com la pressa de mesures davant l’explotació il·legal dels recursos naturals per part 
del Regne del Marroc al Sàhara Occidental, i facin totes les gestions perquè s’alliberin 
els activistes sahrauís presos. 
 
Quart.- Donar suport al poble sahrauí tot participant en els diversos espais que 
treballen en aquest sentit com la Coordinadora d’Ajuntaments Solidaris amb el poble 
Sahrauí, i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, i seguir col·laborant amb 
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les entitats de Cornellà de Llobregat, solidàries amb el poble sahrauí a través dels 
projectes de cooperació i d’ajuda humanitària que garanteixen els drets humans de 
les persones sahrauís, com el projecte de vacances en pau que realitza Cornellà 
Solidari.  
 
Cinquè.- Enviar aquesta resolució a la Secretaria General de Nacions Unides, a la 
Comissió Europea, al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació del govern d’Espanya, al 
Departament d’Acció Exterior, Afers Institucionals i Transparència de la Generalitat 
de Catalunya, a l’Intergrup Pau i Drets Humans al Sàhara Occidental del Parlament de 
Catalunya, a la Delegació del Front Polisario a Catalunya, a la Coordinadora Catalana 
d’Ajuntaments Solidaris amb el poble Sahrauí, a la Federació ACAPS, i al Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:02:20 al 02:19:41 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe01769
4bf0e85000a?startAt=7340.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
PUNT SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CS, SOBRE EL 
TRIBUT METROPOLITÀ.- 

Moció Cs, sobre el Tribut 
Metropolità. 

MOCIÓ 
... 
 

Exposición de motivos 
 
En el actual contexto de profunda crisis social y económica en la que nos vemos 
inmersos con motivo de la pandemia del Covid-19 y a las previsiones económicas que 
descartan una recuperación temprana para los próximos años, el Área Metropolitana 
de Barcelona ha presentado modificaciones a la Ordenanza del Tributo Metropolitano 
para el año 2021 y que actualmente se encuentra en período de alegaciones. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe017694bf0e85000a?startAt=7340.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe017694bf0e85000a?startAt=7340.0
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Desde Ciutadans consideramos que en plena crisis social y económica no es correcto 
que el gobierno metropolitano continúe incrementando la carga fiscal a los 
ciudadanos. 
 
En los últimos tres ejercicios de la AMB, el importe del mencionado tributo en los 
municipios de la primera corona metropolitana, donde se encuentra nuestra ciudad, 
se ha visto incrementado en un 2,2%, otro 2,2% y un 5% respectivamente. Es decir, el 
Área Metropolitana de Barcelona en los últimos años ha tocado el bolsillo del 
contribuyente para llenar sus arcas y lamentablemente no ha supuesto una mejora 
del transporte público ni de otros servicios. 
 
Visto que dicha modificación de la Ordenanza del Tributo Metropolitano para 2021 no 
recoge ninguna de las peticiones que viene realizando nuestra formación política 
desde octubre de 2018 ni tampoco se recopilan ninguna de las peticiones de los 
movimientos ciudadanos antitributo. 
 
Visto que los principales problemas sobre la infrafinanciación del transporte público y 
sus graves desequilibrios en el ámbito metropolitano que después de décadas siguen 
sin abordarse, por ello, desde el Grupo Municipal de Ciutadans creemos que ha 
llegado el momento de la elaboración de un Plan de Financiación suficiente de las 
infraestructuras del transporte, presentes y futuras, evitando parches y permitiendo 
la eliminación del Tributo Metropolitano. 
 
Por todo el anterior, el Grupo Municipal de Ciutadans en el Ayuntamiento de Cornellà 
de Llobregat propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
Primero.- Instar al gobierno municipal a que defienda ante las administraciones las 
siguientes medidas: 
 
1. Que se reduzca el importe del Tributo Metropolitano a los valores del 2018. 
 
2. Que se exima del pago del Tributo Metropolitano para los ejercicios 2020 y 

2021 a todas aquellas empresas, autónomos que debido a las medidas 
antiCovid han tenido que cerrar sus locales sin poder facturar con normalidad 
así como a los trabajadores en situación de ERTE o de desempleo. 

 
3. Que aunque la Ley Reguladora de Haciendas Locales en su artículo 153.1 

determina que las áreas metropolitanas pueden establecer un recargo sobre el 
IBI para su financiación, se reforme esa base de cálculo y pase a ser la renta, la 
base, para que el Tributo Metropolitano sea realmente equitativo, equilibrado 
y solidario tal como indican los principios generales de actuación de la propia 
Área Metropolitana, en el artículo 1.4 de la Ley del Área Metropolitana. 
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4. Que se redacte un plan de inversiones real, calendarizado o incluirlo en el PDI 

(Plan Director de Infraestructuras) 2020-2023 que se encuentra en proceso de 
aprobación, para garantizar un nivel de servicios equivalentes en todos los 
municipios del Área Metropolitana de Barcelona, que resuelva los 
desequilibrios de las infraestructuras existentes. 

 
5. Que se elabore un Plan de Financiación de Transporte Público que garantice la 

financiación suficiente de las infraestructuras de transporte, presentes y 
futuras, y por tanto, que suponga la eliminación del Tributo Metropolitano. 

 
6. Que se impulse un plan que incluya a todas las administraciones para eliminar 

duplicidades administrativas, organismos innecesarios y subvenciones con 
escaso control. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA 

 
Moció alternativa presentada pels Grups municipals del PSC-CP, ERC/AM I 
EC-MC-ECG, amb registre d’entrada 43497. 
... 
 
La Llei 31/2010, de 3 d’agost, de Parlament de Catalunya, va crear l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB), i va especificar la seva naturalesa, demarcació, 
organització, atribucions i la configuració de la seva hisenda. La lletra b) del seu 
article 40 preveu, entre els recursos de l’AMB, “el recàrrec sobre l’impost sobre béns 
immobles, establert per la legislació d’hisendes per a les Àrees metropolitanes”, 
també anomenat tribut metropolità.  
 
El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió celebrada el 
20 de desembre de 2011, aprovà de forma definitiva la imposició d’un recàrrec sobre 
l’Impost de Béns Immobles (anomenat tribut metropolità), donant compliment a què 
disposen els articles 15 i 153-1a del RDL. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 40 i 41 de la Llei 
31/2010, de 3 d’agost, de creació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
El marc legal del Tribut ve determinat pels articles 153.1a) del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (TRLHL) i 41 de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. En virtut del primer d’ells: Les àrees metropolitanes podran establir un 
recàrrec sobre l’IBI que s’exigirà als mateixos subjectes passius i en els mateixos 
casos contemplats en la normativa reguladora de l’IBI i consistirà en un percentatge 
únic que recaurà sobre la base imposable d’aquest, i el seu tipus no podrà ser 
superior al 0’2 per 100. De conformitat amb el segon, el recàrrec metropolità sobre 
l’IBI no ha d’excedir el percentatge al·ludit i ha de recaure sobre el valor cadastral que 
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constitueix la base imposable d’aquest impost, i impedeix, doncs, una llibertat de 
l’AMB per reformar la base de càlcul tal com aquesta ve definida en les normes 
al·ludides. 
 
Nogensmenys, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya –Sala Contenciós 
Administrativa- secció 2a, en Sentència de 18 de juny de 2019, al procediment seguit 
amb el núm. 113/2018, ha declarat en relació amb el tribut metropolità, que: 
“adoptado el recargo por el AMB no cabe excluir determinados municipios, sin 
contrariar de manera palmaria los principios de generalidad tributaria e igualdad”. 
 
Així mateix, el Consell Metropolità en la sessió celebrada el mes de maig d’aquest 
any, va aprovar que la garantia de la prestació d’uns serveis públics de qualitat, per 
mitjà de la configuració d’una administració propera i capaç d’incrementar la 
implicació i la participació ciutadanes en una realitat de continuïtat urbana, densitat 
demogràfica i característiques econòmiques i socials que ho fan necessari, demana 
l’existència d’un mecanisme de finançament impositiu. El tribut metropolità esdevé, 
doncs, peça clau i de garantia per aconseguir el funcionament d’una eina efectiva al 
servei de l’eficiència en la gestió i del benestar dels ciutadans. 
 
Es per aquests motius que es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Determinar que el tribut metropolità ha de constituir un dels principals 
instruments de finançament impositiu de l’espai de relacions funcionals, de 
concurrència territorial, d’ús comú de subministraments i serveis dels 36 municipis 
que formen part de l’AMB, amb les seves particularitats i necessitats específiques, 
amb l’objectiu d’impulsar les actuacions públiques necessàries, perquè les 
competències de l’AMB es puguin desplegar amb plenitud en tots els municipis, i 
aconseguir la seva cohesió i correcció de les desigualtats existents. 
 
Segon.- Manifestar el nostre suport, a l’acord aprovat en el Consell Metropolità del 
22 de desembre, que estableix les bases per a la concessió d’ajuts econòmics 
relacionats amb els tributs metropolitans per atendre situacions especials plantejades 
arran de la pandèmia de la covid-19, en concordança amb l’acord pres en el mes de 
maig d’aquest any, el qual manifestava, que l’AMB establirà ajudes per al pagament 
del tribut metropolità, tant d’usos residencials com d’establiments comercials i de 
serveis personals de petita superfície, utilitzant criteris similars als de les ajudes ja 
establertes o que s’estan establint per les administracions públiques a favor de 
famílies en situació vulnerable així com –específicament- en el marc de les mesures 
per fer front als impactes socials i econòmics de la pandèmica COVID 19. 
 
Tercer.- Demanar al Govern de la Generalitat l’acceleració dels procediments per 
traslladar els contractes existents a l’AMB, per acabar d’incorporar els serveis de 
transport urbà col·lectiu de viatgers prestats per aquesta administració i delegar la 
seva assumpció a l’AMB. 
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Quart.- Instar al Govern de la Generalitat a planificar i desenvolupar conjuntament 
amb l’AMB un pla d’actuació per complementar, actualitzar i ampliar els serveis dels 
sistemes de transport integrats a l’ATM que formen part de l’actual xarxa de 
transport metropolità. 
 
Cinquè.- Demanar al Govern de l’Estat que ampliï el finançament de l’AMB o bé 
modifiqui la legislació vigent per fer possible altres vies de finançament que no siguin 
exclusivament el recàrrec de l’Impost de Béns i Immobles. 
 
Sisè.- Traslladar el present acord, a la Conselleria d’Economia i Finances, a la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat, al Govern de l’Estat, a l’ATM i a l’AMB. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:19:42 al 02:52:36 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe01769
4bf0e85000a?startAt=8382.0 
 
 
VOTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple, decaient, en conseqüència, la moció 
inicialment presentada. 
 

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/2c90818b7650babe017694bf0e85000a?startAt=8382.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe017694bf0e85000a?startAt=8382.0
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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. 
 

Vots en contra: 
 

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

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
 
 
 
PUNT TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CS, PER A LA 
DEFENSA DE LA IGUALTAT DE TRACTE ENTRE LES PARELLES DE FET I ELS 
MATRIMONIS EN L’ACCÉS A PRESTACIONS SOCIALS I BENEFICIS FISCALS.- 

Moció Cs, per a la defensa de la 
igualtat de la igualtat de tracte 
entre les parelles de fet i els 
matrimonis en l’accés a 
prestacions socials i beneficis 
fiscals. 

MOCIÓ 
... 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L’any 2019, el darrer any amb dades de referència, a Espanya estaven enregistrades 
1,78 milions de parelles de fet davant de les 9,56 milions de parelles amb vincle 
matrimonial. El departament de Justícia de la Generalitat ha inscrit fins ara al 
Registre de parelles estables 48.355 parelles no casades des que es va posar en 
marxa, l’abril de 2017. De mitjana, unes 1.800 parelles s’hi inscriuen cada mes. L’any 
2017 s’hi van inscriure 7.256 parelles; el 2018, 14.872 parelles; el 2019, 18.605 
parelles i, fins al juliol de 2020, 7.622 parelles. 
 
Actualment, es dona una situació de greu desequilibri entre ciutadans que decideixen 
contraure matrimoni i aquells altres, que opten per enregistrar-se oficialment com a 
parella de fet o parella estable. Aquesta situació es generada per les deficiències que 
l’actual legislació en matèria de parelles de fet que porta aparellada, en quant als 
requisits d’accés a determinades prestacions, drets socials i beneficis fiscals, com ara 
la pensió de viduïtat o la declaració de renda (IRPF) conjunta. La decisió de constituir 
una parella de fet encara comporta importants diferències en cobertures i protecció. 
A Catalunya, es va aprovar la primera llei sobre parelles de fet a tot l’estat, 10/1998, 
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de 15 de juliol, d’unió estables de parella i que va ser derogada després de l’aprovació 
del Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya, Llei 25/2010, de 29 de juliol. Altres 
Comunitats Autònomes tenen regulacions pròpies en aquest àmbit. 
 
Així mateix, el Reial Decret Legislatiu 8/2015, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
General de la Seguretat Social, que regula el dret de les parelles de fet a tenir un 
accés a la citada pensió, en el seu article 221, que inclou les condicions que les 
parelles de fet han de complir per a poder accedir a la pensió de viduïtat. Respecte a 
aquests requisits, s’imposa de la necessitat que aquestes parelles estiguin 
constituïdes per un període mínim de cinc anys. Així mateix, s’estableix que els 
ingressos econòmics del membre de la parella de fet supervivent no assoleixi durant 
l’any natural anterior a la defunció el 50% de la suma dels propis i dels del causant en 
el mateix període, o el 25% en cas de l’existència de fills. 
 
Atès que, al valorar els ingressos, la Llei no te en compte si la situació del supervivent 
al moment de la mort, és permanent o de caràcter merament circumstancial, per la 
qual cosa, únicament es tenen en compte els ingressos del membre que sobreviu en 
un període determinat (any anterior a la mort), convertint la situació en 
completament injusta per a aquells que opten per aquests tipus d’unions de parelles. 
 
Atès que, en el cas concret, de que no s’assoleixin aquests dos últims requisits, només 
es reconeix el dret a pensió de viduïtat quan els ingressos del supervivent que resultin 
inferiors a 1,5 vegades l’import del salari mínim interprofessional. Tot i que aquesta 
última clàusula s’estableix en un intent de salvaguardar la pensió en els supòsits de 
necessitat econòmica, la intencionalitat final de la norma no es tractar de garantir un 
mínim vital sinó la d’evitar la desprotecció de la família, al produir-se una reducció 
dels seus ingressos a causa de la defunció del cònjuge. Els requisits destacats, 
suposen una clara vulneració de l’article 14 de la Constitució, pel qual es proclama el 
principi d’igualtat. La pensió de viduïtat te una finalitat contributiva, per la qual es 
beneficia pel que va cotitza el cònjuge difunt en vida. 
 
Atès que, la Llei 35/2006, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, no 
equipara els drets de les persones unides per matrimoni que les unions estables de 
parella en la seva configuració sobre beneficis fiscals o en relació a la declaració 
conjunta de la unió estable de parella sobre els seus ingressos anuals. 
 
És per aquest motiu que des del Grup Polític Municipal de Ciutadans a l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat proposa al Ple d’aquesta Corporació l’aprovació dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar al Govern d’Espanya a la modificació dels corresponents preceptes del 
Reial Decret Legislatiu 8/2015, i de totes aquelles normes relaciones, per tal 
d’equiparar els drets en l’accés a la pensió de viduïtat de les unions estables de 
parella amb els matrimonis civils. 
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Segon.- Instar al Govern d’Espanya a la modificació dels corresponents preceptes de 
la Llei 35/2006 de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de totes aquelles 
normes relacionades, per tal d’equiparar els drets i beneficis fiscals de les unions 
estables de parella amb els matrimonis civils. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquesta Proposta d’acord als Grups Parlamentaris del 
Congrés dels Diputats i del Senat. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal del Partit En Comú - Movem 
Cornellà - En Comú Guanyem (EC-MC-ECG) 
 

 Esmena núm. 1 presentada verbalment pel Grup Municipal d’EC-MC-ECG: 
... 
 
Incorporació d’un nou acord: 
 
“Exigir la retroactivitat d’aquestes modificacions per a les famílies afectades per 
aquesta discriminació de l’entrada en vigor de la Llei 40/2007 de l’1 de gener de 
2008.” 

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

 Esmena núm. 2 presentada verbalment pel Grup Municipal del PSC-CP: 
... 
 
Incorporació d’un tercer punt: 
 
“Reforçar i defensar els continguts del Pacte de Toledo per tal de garantir el 
manteniment i millora del sistema de pensions.” 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:52:37 al 03:05:20 
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https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe01769
4bf0e85000a?startAt=10357.0 
 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’EC-MC-ECG 

 
Sotmès a votació l’esmena 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 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 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP 

 
L’esmena és acceptada i d’acord a l’article 133 del ROM, queda incorporada a 
la Moció. 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe017694bf0e85000a?startAt=10357.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe017694bf0e85000a?startAt=10357.0
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MOCIÓ RESULTANT 

... 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L’any 2019, el darrer any amb dades de referència, a Espanya estaven enregistrades 
1,78 milions de parelles de fet davant de les 9,56 milions de parelles amb vincle 
matrimonial. El departament de Justícia de la Generalitat ha inscrit fins ara al 
Registre de parelles estables 48.355 parelles no casades des que es va posar en 
marxa, l’abril de 2017. De mitjana, unes 1.800 parelles s’hi inscriuen cada mes. L’any 
2017 s’hi van inscriure 7.256 parelles; el 2018, 14.872 parelles; el 2019, 18.605 
parelles i, fins al juliol de 2020, 7.622 parelles. 
 
Actualment, es dona una situació de greu desequilibri entre ciutadans que decideixen 
contraure matrimoni i aquells altres, que opten per enregistrar-se oficialment com a 
parella de fet o parella estable. Aquesta situació es generada per les deficiències que 
l’actual legislació en matèria de parelles de fet que porta aparellada, en quant als 
requisits d’accés a determinades prestacions, drets socials i beneficis fiscals, com ara 
la pensió de viduïtat o la declaració de renda (IRPF) conjunta. La decisió de constituir 
una parella de fet encara comporta importants diferències en cobertures i protecció. 
A Catalunya, es va aprovar la primera llei sobre parelles de fet a tot l’estat, 10/1998, 
de 15 de juliol, d’unió estables de parella i que va ser derogada després de l’aprovació 
del Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya, Llei 25/2010, de 29 de juliol. Altres 
Comunitats Autònomes tenen regulacions pròpies en aquest àmbit. 
 
Així mateix, el Reial Decret Legislatiu 8/2015, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
General de la Seguretat Social, que regula el dret de les parelles de fet a tenir un 
accés a la citada pensió, en el seu article 221, que inclou les condicions que les 
parelles de fet han de complir per a poder accedir a la pensió de viduïtat. Respecte a 
aquests requisits, s’imposa de la necessitat que aquestes parelles estiguin 
constituïdes per un període mínim de cinc anys. Així mateix, s’estableix que els 
ingressos econòmics del membre de la parella de fet supervivent no assoleixi durant 
l’any natural anterior a la defunció el 50% de la suma dels propis i dels del causant en 
el mateix període, o el 25% en cas de l’existència de fills. 
 
Atès que, al valorar els ingressos, la Llei no te en compte si la situació del supervivent 
al moment de la mort, és permanent o de caràcter merament circumstancial, per la 
qual cosa, únicament es tenen en compte els ingressos del membre que sobreviu en 
un període determinat (any anterior a la mort), convertint la situació en 
completament injusta per a aquells que opten per aquests tipus d’unions de parelles. 
 
Atès que, en el cas concret, de que no s’assoleixin aquests dos últims requisits, només 
es reconeix el dret a pensió de viduïtat quan els ingressos del supervivent que resultin 
inferiors a 1,5 vegades l’import del salari mínim interprofessional. Tot i que aquesta 
última clàusula s’estableix en un intent de salvaguardar la pensió en els supòsits de 
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necessitat econòmica, la intencionalitat final de la norma no es tractar de garantir un 
mínim vital sinó la d’evitar la desprotecció de la família, al produir-se una reducció 
dels seus ingressos a causa de la defunció del cònjuge. Els requisits destacats, 
suposen una clara vulneració de l’article 14 de la Constitució, pel qual es proclama el 
principi d’igualtat. La pensió de viduïtat te una finalitat contributiva, per la qual es 
beneficia pel que va cotitza el cònjuge difunt en vida. 
 
Atès que, la Llei 35/2006, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, no 
equipara els drets de les persones unides per matrimoni que les unions estables de 
parella en la seva configuració sobre beneficis fiscals o en relació a la declaració 
conjunta de la unió estable de parella sobre els seus ingressos anuals. 
 
És per aquest motiu que des del Grup Polític Municipal de Ciutadans a l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat proposa al Ple d’aquesta Corporació l’aprovació dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar al Govern d’Espanya a la modificació dels corresponents preceptes del 
Reial Decret Legislatiu 8/2015, i de totes aquelles normes relaciones, per tal 
d’equiparar els drets en l’accés a la pensió de viduïtat de les unions estables de 
parella amb els matrimonis civils. 
 
Segon.- Instar al Govern d’Espanya a la modificació dels corresponents preceptes de 
la Llei 35/2006 de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de totes aquelles 
normes relacionades, per tal d’equiparar els drets i beneficis fiscals de les unions 
estables de parella amb els matrimonis civils. 
 
Tercer.- Reforçar i defensar els continguts del Pacte de Toledo per tal de garantir el 
manteniment i millora del sistema de pensions. 
 
Quart.- Exigir la retroactivitat d’aquestes modificacions per a les famílies afectades 
per aquesta discriminació de l’entrada en vigor de la Llei 40/2007 de l’1 de gener de 
2008. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquesta Proposta d’acord als Grups Parlamentaris del 
Congrés dels Diputats i del Senat. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

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

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

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

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

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

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

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

Abstenció: 
 

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

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES 

Precs i preguntes. 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 03:05:21 al 03:18:40 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe01769
4bf0e85000a?startAt=11121.0 
 
 
Precs i preguntes formulats pel Grup municipal de PODEMOS (PODEMOS) 
 

 Per part de la senyora María Carmen López Álvarez, Portaveu del Grup 
Municipal de PODEMOS, s’han presentat verbalment dos precs: 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe017694bf0e85000a?startAt=11121.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe017694bf0e85000a?startAt=11121.0
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Primer Prec 
... 
 
El 1 de enero de 2020 el Ayuntamiento de Barcelona puso en marcha la Ordenanza 
Fiscal número 1.1 por la cual se aplicaba una bonificación del 95% para viviendas 
destinadas a alquiler social, cuyo 5% restante asume el Instituto Municipal de 
Vivienda y Rehabilitación en las viviendas que gestiona. 
 
El artículo 9 de la Ordenanza Fiscal 1.1 reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles bonifica el 95% con carácter indefinido los bienes inmuebles en los cuales 
se desarrolle una actividad económica destinada a alquiler social de viviendas, ya 
sean gestionadas por la bolsa de viviendas de alquiler de Barcelona, por entidades o 
por empresas de titularidad pública o bien por sujetos privados.  
 
Desde PODEMOS Cornellà tomando como ejemplo el paso dado por el Ayuntamiento 
de Barcelona y a petición de personas que son inquilinas o propietarias de viviendas 
de VPO hacemos los siguientes ruegos: 
 
El primero es que el Ayuntamiento de Cornellà considere el poder iniciar el trámite 
para la exención de pago de IBI a inquilinos o propietarios de vivienda pública. 

... 
 
Segon Prec 
... 
 
El segundo ruego, en relación al mismo tema, que previamente se considere llevar a 
cabo un encuentro con las personas afectadas para escuchar sus argumentos 
invitando también a participar a otras entidades de la ciudad como asociaciones de 
vecinos, partidos, sindicatos, etc.. 

... 
 
 

 Per part de la senyora Elisabet García Petit, Regidora del Grup Municipal de 
PODEMOS, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
El passat 10 de desembre Badalona va viure una gran tragèdia amb la mort de 4 
persones i bastants ferides per un incendi en una nau industrial, això tots ho sabem. 
En aquesta nau vivien un centenar de persones, per motius de precarietat, falta de 
papers i la inexistència d’alternativa habitacional, sent una situació coneguda per 
l’administració. 
 
Aquest fet va ser el resultat dels grans problemes estructurals que tenim de pobresa, 
marginació, dificultats de regularització, obstacles d’accés a l’habitatge, entre molts 
d’altres.  
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La nostra pregunta va encaminada a evitar que torni a repetir-se situacions com 
aquesta tant tràgica com la que es va viure a la ciutat de Badalona. I la pregunta és: 
 
Sabem si existeixen naus a Cornellà que son la vivenda de ciutadanes i de ciutadans? 

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

 Per part del senyor Ismael Ciurana Sánchez, Regidor del Grup Municipal de 
Cs, s’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
El próximo domingo 27 empieza la campaña de vacunación contra el COVID 19. La 
llegada de la vacuna ha despertado muchas dudas y recelos entre una parte de la 
población que preferiría ver como otros a su alrededor hacen de cobayas antes que 
vacunarse ellos. 
 
Mucha gente que se pregunta cómo es posible que un remedio que suele tardar entre 
6 i 10 años en desarrollarse y aprobarse se haya conseguido en cuestión de pocos 
meses. La suspicacia hacia las farmacéuticas y sus intereses económicos también 
están presentes entre la población. Los expertos que han estudiado porque se suscita 
esta desconfianza a estos antídotos explican que es un fenómeno al que han 
contribuido los cambios constantes de las instrucciones de las autoridades frente al 
coronavirus, así como su utilización partidista o la excesiva cohabitación estos meses 
entre políticos y científicos. 
 
Es fundamental disipar estas dudas, ahuyentar los temores que hay entre la 
población y transmitir con claridad la información sobre el proceso de validación de 
las vacunas para generar confianza en ellas. Transparencia es un factor indispensable 
para lograr una adhesión social masiva a las vacunas contra la COVID 19 y acabar con 
esta pandemia que tanto daño está haciendo. 
 
Es por todo ello que proponemos y rogamos al equipo de gobierno que cree un canal 
de comunicación directo con los vecinos de Cornellà que anime a participar en la 
vacunación contra el COVID 19 y al hacer pública la vacunación de los cargos electos 
con lo deseen y animen a las personas de relevancia social en la ciudad a participar en 
este canal.  
 
Tenemos que tener claro que vacunarse contra el COVID 19 es un ejercicio de 
solidaridad necesario y vital en la lucha contra el coronavirus. 

... 
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 Per part del senyor Pedro Millan Rodríguez, Regidor del Grup Municipal de 
Cs, s’han presentat verbalment un prec: 
... 
 
Nos han informado que hay clases de instituto en donde se está pasando frio en las 
aulas desde que se tomaron las medidas del COVID para mantener los espacios 
abiertos. 
 
Las medidas se están tomando sin un protocolo definido o no se están aplicando de 
manera adecuada. No es lo mismo tener una ventana corredera 10 centímetros 
abierta que 40 centímetros, donde el volumen de aire que se intercambia por minuto 
es mucho mayor. No es lo mismo tener una ventana 5 minutos abierta que dos horas.  
 
También los alumnos lo sufren de manera diferente. No es lo mismo estar al lado de 
la calefacción que en la zona donde puede haber corrientes de aire. Y no es lo mismo 
estar en un aula que le de el sol a una que este toda la mañana en una zona de 
sombra. 
 
Por lo que rogamos que se aplique por igual el protocolo a todas las aulas de nuestros 
institutos y colegios de primaria para que se puedan mantener en el tiempo las 
condiciones de renovación del aire pero sin perjudicar a los alumnos en estos meses 
de invierno por las bajas temperaturas y que no sufran una posible pulmonía, gripe, 
etc… 

... 
 
 
Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
Perdona, es que m’he perdut, aquest prec a qui se li demana? Sobre el tema dels 
instituts, a qui li demaneu el prec aquest? I nosaltres que tenim a veure amb els 
instituts, no, jo per saber-ho, jo avui aprèn algunes coses noves, sobre el Tribut 
Metropolità, els instituts són de l’Ajuntament, els complements específics, no sé, 
perdoneu, l’Ajuntament. A més a més, t’ho diré. No compateixo el que dius perquè ja 
és complicat gestionar tot el que s’està gestionant, el prec no és de competència 
municipal. Només, ho dic perquè suposo que ho sabeu. Un prec que va a l’arbre dels 
desitjos que tenim aquí a la ciutat, doncs endavant, perquè a un altre lloc no pot 
anar. 

... 
 
 

 Per part del senyor Ismael Ciurana Sánchez, Regidor del Grup Municipal de 
Cs, s’han presentat verbalment dues preguntes: 
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Primera Pregunta 
... 
 
Una de las nuevas medidas restrictivas a causa del COVID 19 que la Generalitat ha 
impulsado y que tienen vigor entre el 21 de diciembre y el 11 de enero, si no hay 
nuevos cambios, es la del horario partido de los locales de restauración.  
 
Una medida que merma aún más las posibilidades de recuperación de este sector e 
incluso significa el cierre definitivo de muchos de estos negocios. Ante la falta de 
ayudas por parte de la Generalitat y el Gobierno, ayudas que desde Ciudadanos 
hemos reclamado repetidamente. 
 
Queremos destacar que la mayoría de los bares y restaurantes de nuestra ciudad 
respectan y cumplen las medidas y restricciones establecidas y que en la medida de lo 
posible han adaptado sus negocios a la nueva realidad. Pero se producen ciertas 
circunstancias en la que miembros del propio sector no respetan y cumplen estas 
medidas y restricciones perjudicando a los que si las cumplen. 
 
Es por ello porque debido a los comentarios y quejas que algunos vecinos de la ciudad 
nos han hecho llegar directamente o a través de las redes sociales al ver que algunos 
de estos bares y restaurantes, repito, algunos, no están respetando este horario de 
apertura y cierre e incluso incumplen las medidas de distanciamiento social y aforo 
lanzamos las siguientes preguntas al equipo de gobierno. 
 
¿Tiene la Guardia Urbana de Cornellà órdenes concretas para el control del 
cumplimento de estas restricciones y medidas? ¿Y los agentes cívicos dentro de sus 
funciones, están controlando, informando a los locales en cuestión de los horarios de 
apertura y cierre y de las medidas establecidas por el Govern de la Generalitat? 

... 
 
Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
Si te miras el Decreto donde se fijan las restricciones, se fijan perfectamente cuales 
son las atribuciones que tienen los cuerpos de seguridad.  

... 
 
 
Segona Pregunta 
... 
 
En el Pleno de abril de este año nuestro grupo municipal realizaba un ruego para que 
se estudiara la implementación del complemento específico previsto en el régimen de 
retribuciones de los funcionarios para todo el personal del Ayuntamiento que vio 
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incrementada su peligrosidad en su puesto de trabajo para poder mantener los 
servicios esenciales municipales durante el estado de alarma de marzo y en el actual 
contexto de pandemia. 
 
En la pasada Comisión Informativa del 16 de diciembre a la pregunta formulada por 
nuestro grupo municipal sobre la cuestión mencionada, el Teniente de Alcalde nos 
informo que dicha gratificación solo se ha contemplado para el personal de la OME y 
para el personal de los servicios funerarios. 
 
Actualmente el índice de contagio sigue aumentando, siendo ya más 4.976 los casos 
positivos y la peligrosidad en los puestos de trabajo esenciales municipales sigue 
siendo muy elevada. Es por eso que lanzamos la siguiente pregunta al equipo de 
gobierno: 
 
¿Existe la posibilidad de que vuelvan a estudiar nuestra propuesta y que este 
complemento sea para todo el personal municipal como muestra de reconocimiento a 
su trabajo ejemplar llevado a cabo en el marco de emergencia sanitaria en el que nos 
encontramos? 

... 
 
Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
La resposta és no. 

... 
 
 
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 un prec i una pregunta: 
 
Prec 
... 
 
El cap de setmana del 12 i 13 d’aquest mes Cornellà va poder gaudir d’una Fira de 
Santa Llúcia tot i que atípica va permetre una mica d’esperit nadalenc en aquestes 
festes tant diferents. 
 
El tall de la carretera d’Esplugues per ubicar els recintes estava fet amb pilones de 
formigó i la cua per accedir-hi s’havia de fer a la vorera. Malauradament les persones 
amb mobilitat reduïda havien de salvar la vorera per poder arribar a l’entrada i es va 
haver d’ajudar a les cadires de rodes i motos elèctriques a poder fer-ho. 
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Si el tall de carrers s’hagués fet a pocs metres de distància s’hauria pogut fer servir el 
pas de vianants per baixar la vorera.  
 
Preguem que es tinguin sempre en compte les persones amb mobilitat reduïda alhora 
de fer talls de carrer per qualsevol mena d’acte a la ciutat.  

... 
 
Pregunta 
... 
 
Quins han estat els imports rebuts per l’Ajuntament durant el 2020 i quines estan 
previstes actualment per l’any 2021 per part de la Diputació i l’AMB i en referència a 
quins programes i finalitats? 

... 
 
 

 Per part del senyor Carles Alemany Lluis, Regidor del Grup Municipal 
d’ERC/AM, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
En varies zones de Cornellà, sobretot aquí al barri Centre també ens ha passat, s’ha 
tallat la llum el darrer mes en tres o quatre ocasions. Se sap si s’està fent alguna obra 
d’envergadura per què això estigui passant? I hauran més ? 

... 
 
 
Per part de l’Alcalde i dels portaveus del grups polítics municipals es fa una 
intervenció final de Nadal que consta en la Vídeo Acta de la sessió, minut 
03:18:41 a 03:27:55 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe01769
4bf0e85000a?startAt=11921.0 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les vint hores i trenta-un minuts, de la qual s’estén la 
present acta, que és signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi, el 
Secretari Gral. Accidental , que ho certifico. 
 
 
Aquesta acta està complementada pel document de vídeo adjunt, que es 
troba degudament signat per aquest Secretari Accidental, en el qual figuren 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe017694bf0e85000a?startAt=11921.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7650babe017694bf0e85000a?startAt=11921.0
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totes les deliberacions i intervencions de la sessió, així com les absències 
temporals que es produeixen durant la sessió, en molts casos per desconnexió 
digital, sense que cap d’elles hagi donat lloc a l’aplicació de l’article 136 del 
ROM, en haver-se incorporat, en tots els casos amb caràcter previ a la votació. 
 
 
 
 
 

Diligència: Per a fer constar que el present document correspon a l’acta de la sessió celebrada pel 
Ple en data 23 de desembre de 2020, la qual ha estat aprovada en data 27 de gener de 2021 i ha 
estat transcrita íntegrament al llibre d’actes. 
 
Cornellà de Llobregat, a la data de la signatura electrònica. 

LA SECRETARIA GENERAL 
Carmen Alonso Higuera 
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