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CA/ss 
 
 

CONVOCATÒRIA 
 

P L E 
 
 
En conformitat amb el que disposen els apartats 2.b) i 3 de l’article 46 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en concordança amb 
l’article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i amb la Disposició Addicional 3ª del 
Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en 
matèria tributària i econòmica, quedeu convocat/da a la sessió ordinària del PLE 
d’aquest Ajuntament que, amb caràcter excepcional, tindrà lloc el proper dia 29 de 
juliol de 2020, a les 17 hores1, pel procediment de sessió a distància per mitjans 
electrònics, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-
19. 
 
Els assumptes a tractar a la sessió són els que configuren el següent, 
 
 

ORDRE DEL DIA  
 
I 
 

PART RESOLUTIVA 
 
 
PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
 
1.- Aprovació de l’acta núm. 6/20 corresponent a la sessió ordinària del dia 25 de 

juny d’enguany2.- 
 
 
2.- Donar compte dels decrets i resolucions de l’Alcaldia que a continuació es 

relacionen: 

                                           
1 Hora prevista de finalització a les 21:00 hores. 

2 L’esborrany de l’Acta que se sotmetrà a votació en aquesta sessió es troba a la vostra disposició, a 

efectes de consulta, a la Intranet municipal (http://cor8/) 
 



2 
 

 
 

2.1. Decret núm. 1827/20 de data 25 de juny, mitjançant el qual s’aplica amb 
efectes 1 de gener de 2020, un increment del 2% sobre les retribucions 
bàsiques inclòs el concepte d'antiguitat, pagues extraordinàries, sobre les 
retribucions complementàries, complement de destí, complement específic 
i tram millora, sobre el complement de productivitat i sobre gratificacions 
extraordinàries a percebre pel personal funcionari i laboral d’aquest 
Ajuntament respecte de les establertes per l’exercici 2019, restant exclòs 
de forma expressa el personal de l'Escola d’Educació Especial Virolai que 
està subjecte a un conveni específic. 

 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA 
 
 
3.-  Aprovar l’inici del contracte “Servei de neteja i recollida de residus i 

manteniment del clavegueram municipal de Cornellà de Llobregat”.- 
 
4.-  Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 

Recaptació i Inspecció, per l’exercici 2020, afegint una disposició transitòria 
tercera.- 

 
5.- Autoritzar la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini de 9.000.000€ 

per l’empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, 
S.A. (PROCORNELLÀ) amb l’entitat financera BBVA, amb l’aval de l’Ajuntament.- 

 
6.- Autoritzar la novació de les operacions de crèdit: 9620-308-722441-92 i 9620-

312-841856-05, concertades per PROCORNELLÀ amb l’entitat financera 
CAIXABANK, així com la conseqüent modificació de les condicions financeres de 
l’aval atorgat per l’Ajuntament a l’ operació de crèdit 9620-312-841856-05.- 

 
7.-  Aprovar la modificació de crèdit 1/2020 del pressupost de l’Institut Municipal de 

Radiodifusió de Cornellà per crèdit extraordinari amb càrrec de romanent de 
tresoreria.- 

 
8.-  Aprovar la modificació de crèdit núm. 14/20 del pressupost de l’Ajuntament de 

Cornellà de Llobregat per crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec al 
romanent de tresoreria i baixes per anul·lació de despeses.- 
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PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 
9.- Publicar i sotmetre a informació pública l’expedient de Proposta avanç de la 

Modificació del Pla General Metropolità de l’àmbit patrimonial de l’antiga 
Fàbrica Rosés, novembre 2019, de Cornellà de Llobregat, d’iniciativa privada i 
redactat per Eduard Rodríguez Villaescusa, Dr. Arquitecte.- 

 
10.-  Publicar i sotmetre a informació pública l’expedient de Proposta avanç de la 

Modificació PGM Can Rosés, de Cornellà de Llobregat, d’iniciativa privada i 
redactat per Massimo Preziosi, Arquitecte col·legiat 32496-5 del COAC.- 

 
11.- Transferir a l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de 

Cornellà, S.A. (PROCORNELLA) els recursos econòmics següents que sumen un 
total de 1.045.555,36.- euros i que consten integrats en la dotació econòmica del 
Patrimoni Municipal del Sòl i l’Habitatge de l'Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat: 

 
 
 
 

II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
De conformitat amb l’Ordre del Dia esmentat, sou convocat/da a la referida sessió, en 
primera convocatòria i de no existir el quòrum de constitució requerit, quedarà 
automàticament convocada la seva celebració, en segona convocatòria, 48 hores 
després, pregant-vos que en cas de no poder assistir-hi, ho manifesteu a aquesta 
Alcaldia, a través de la Secretaria General, ssola@aj-cornella.cat , indicant els motius 
que ho justifiquen. 
 
Cornellà de Llobregat, a la data de la signatura electrònica. 
 
 
Aprovat 
L’ALCALDE, LA SECRETÀRIA GENERAL, 
Antonio Balmón Arévalo Carmen Alonso Higuera 
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