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ACTA PLE NÚM. 1/2021 

 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 27 DE GENER 2021 
 

 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
PROCEDIMENT: SESSIÓ A DISTÀNCIA PER MITJANS ELECTRÒNICS 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 27 DE GENER DE 2021 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les disset hores del dia 27 de 
gener de dos mil vint-i-u, 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, la 
Secretària General. 
 
 

ASSISTENTS 
 
 
Alcalde Sr. Antonio Balmón Arévalo  
 
 
Primer Tinent d’Alcalde Sr. Antonio Martínez Flor 
 
Tinents/es d’Alcalde Sra. Emilia Briones Matamales 
 Sr. Sergio Fernández Mesa 
 Sra. Rocío García Pérez 
 Sr. Claudio Carmona Vargas 
 
Regidors/es Sra. Raquel Albiol i Gilabert 
 Sr. Carles Alemany Lluis 
 Sr. Ismael Ciurana Sánchez 
 Sr. Manel Clavijo Losada 
 Sra. Estrella Corominas Molleja 
 Sr. Carlos Domínguez Rodríguez 
 Sra. Maria de las Mercedes Fernández García 
 Sra. Elisabet García Petit 
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 Sr. Ot García Ruiz 
 Sr. Sergio Gómez Márquez 
 Sra. Lidia Gómez Pla 
 Sra. Maria Carmen López Álvarez 
 Sra. Nelia Martínez Gallardo 
 Sr. Daniel Martínez Rodríguez 
 Sra. Aurora Mendo Sánchez 
 Sr. Pedro Millan Rodríguez 
 Sra. Joana Piñero Romera 
 Sr. Enrique Vanacloy Valiente 
 Sra. Teresa Vidal Llargués 
 
 
Secretària General Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor Sr. Joan R. Sagalés Guillamón 
 
 
Per l’Alcaldia-Presidència, es declara oberta la sessió i, abans de passar a 
despatxar els assumptes que 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: 
 
 

I 
 

PART RESOLUTIVA 
 
 
PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
 
PUNT PRIMER.- APROVACIÓ DE L’ACTA NÚM. 12/20, CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 23 DE DESEMBRE D’ENGUANY. 

Aprovar acta 12/2020 

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

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:00:01 al 00:00:10 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d749300
02?startAt=1.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
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. 4208/2020 de data 18 de desembre 
... 
 
Atès que en data 15 de setembre de 2020, aquesta Alcaldia va dictar resolució amb 
número 2544/2020 per la qual es prohibia fins al dia 31 de desembre d’aquest any la 
realització d’actes, festes i concentracions privades en l’espai públic, i a les 
instal·lacions municipals, per tal de contribuir a reduir els contagis de la covid19.  
 
Atès que continuem vivim en una situació de greu risc, mantenint-se el marc legal 
provinent des de l’aprovació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per qual es 
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per 
la covid19 i les successives pròrrogues efectuades a través dels Reials decrets 
476/2020, de 27 de març, 487/2020 de 10 d’abril, 492/2020 de 24 d’abril, 514/2020 
de 8 de maig i 537/2020 de 22 de maig, i l’actual Reial Decret 926/20 de 25 d’octubre, 
pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades 
pel SARS-CoV-, que es prorroga mitjançant el Reial Decret 956/2020, de 3 de 
novembre, fins a les 00:00 hores del 9 de maig de 2021, adoptant-se tot un seguit de 
mesures de restricció relacionades amb la mobilitat i activitat, amb la finalitat de 
garantir la salut i seguretat de la ciutadania per contenir la progressió de la malaltia, 
entre les quals s’inclou la prohibició de l’ús o limitació de la concentració a l’espai 
públic per part de les persones. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=1.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=1.0
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Vist l’article 6 del Reial Decret 436/2020, en el que determina que cada administració 
conserva les competències que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària dels 
seus serveis per tal d’adoptar les mesures que estimi adients en el marc de les ordres 
promogudes per part del Govern de l’Estat i del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, es va dictar el decret d’Alcaldia 1812/2020 de 25 de juny de 2020 en la 
que es prohibia la realització d’actes, festes i concentracions privades a l’espai públic i 
a les instal·lacions municipals, incloses les festes de barris i revetlles fins al 31 d’agost 
de 2020, per tal de contribuir a reduir els contagis de la covid19, a la vista de les 
dades que es disposaven sobre la propagació de la pandèmia. Aquesta prohibició es 
va ampliar fins el 31 de desembre de 2020 mitjançant decret d’Alcaldia 2544/2020 de 
15 de setembre. 
 
Vist que des de l’Ajuntament es realitza un seguiment de l’evolució de la pandèmia, 
partint dels informes del Departament de Salut de la Generalitat, que indiquen des del 
passat 1 de juliol s’han produït 3764 positius en tot el municipi, amb una taxa 
d’Incidència acumulada quinzenal actual de 194 (IA: cassos/100.000 habitants) en 
augment constant després dels dies festius corresponents a la festivitat del dia de la 
Constitució i de la Inmaculada (IA diària des del 12 de desembre: 193, 179, 181, 194). 
Son IA molt elevades que quadrupliquen el llindar que l’ECDC (Centro Europeo para la 
Prevención y Control de Enfermedades) considera com a zona d’alt risc (IA superior a 
50). Detectant-se una clara tendència a l’alça que pot donar lloc a un tercer rebrot, la 
qual cosa obliga a continuar mantenint les mesures restrictives. 
 
Vistos els informes emesos pel Cap de la Guàrdia Urbana, Cap de Gestió de Salut 
Pública i per la Cap de l’Àrea de Gestió d’Activitats, Ordenances i Administració 
d’Espai Públic, dels quals es desprèn la necessitat de prorrogar els efectes del Decret 
d’Alcaldia de data 15 de setembre, amb caràcter general, a fi de que continuïn en 
vigor les limitacions fixades per aquest. 
 
Atès l’article 21.1.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, pel qual s’atorga a l’Alcaldia, amb caràcter indelegable, la competència per 
adoptar personalment i sota la seva responsabilitat en cas de catàstrofe o infortunis 
públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades, donant 
immediatament compte al Ple. 
 
Per això, en base a les competències que tinc conferides com Alcalde de Cornellà de 
Llobregat, 
 

HE RESOLT: 
 
Primer.- Prorrogar els efectes del Decret d’aquesta Alcaldia número 2544/2020 de 
data 15 de setembre de 2020 en principi i amb caràcter general fins a les 00:00 hores 
del 9 de maig de 2021, i en conseqüència establir que segueixen en vigor les 
limitacions fixades i que es reprodueixen, que són les de no poder realitzar-se actes 
institucionals públics; ni autoritzar i cooperar amb actes, festes i concentracions 
privades a l’espai públic, o a les instal·lacions municipals, incloses les festes majors de 
barris. No obstant, es podrà atorgar autoritzacions específiques, amb caràcter 
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excepcional i en termes d’igualtat, quan la seva finalitat estigui justificada com a 
necessària i rellevant per la comunitat, i compleixin les mesures sanitàries, 
higièniques i de seguretat dictades per les autoritats sanitàries, de seguretat i 
protecció civil dels àmbits estatal, autonòmic i municipal.  
 
Segon.- Donar màxima difusió de la present resolució, en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació en la Seu electrònica municipal- Portal de 
Transparència. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que tingui lloc, en 
aplicació de l’article 21.1.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local. 
 
Quart.- Comunicar aquest Decret a tots els Departaments i Àrees municipals, i als 
regidors i regidores amb competències delegades d’aquesta Alcaldia a efectes del seu 
compliment. 

... 
 
 
- Decret núm. 131/2021 de data 18 de gener 
... 
 
Vista la necessitat d’haver de cobrir un lloc de treball d’oficial de 1a pintor a la Secció 
de Via Pública de la Brigada Municipal, com a conseqüència de la incapacitat 
temporal del senyor Francisco Correyero, als efectes de garantir el normal 
funcionament de la Brigada, 
 
Atès que no es disposa en l’actualitat d’una llista d’ordre de preferència actualitzada 
de oficial de 1a pintor per poder garantir les substitucions d’aquesta especialitat a la 
Secció de Via Pública de la Brigada Municipal,  
 
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’oficial de 1a pintor a la Brigada, 
 
Atès que el senyor Juan Manuel Guerrero Toscano, ha mostrat la seva disponibilitat i 
interès per la proposta de contractació laboral que si li ha fet, i que té les qualitats i 
aptituds necessàries per desenvolupar les tasques d’oficial de 1a pintor a la Secció de 
Via Pública de la Brigada Municipal, 
 
Atès que el senyor Juan Manuel Guerrero Toscano té els coneixements i les aptituds 
necessàries per a la realització de les tasques d’oficial de 1a de pintor a la Secció de 
Via Pública de la Brigada Municipal, 
 
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 
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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, 
 
Atès que el lloc de treball d’oficial de 1a en quant a la seva cobertura és de necessitat 
urgent e inajornable d’acord a les previsions de l’article 19. Quatre de la Llei 11/2020, 
de 30 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021, 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària per atendre l’esmentada contractació en el 
Capítol I del pressupost d’aquest Ajuntament, a les partides pressupostàries 
07801500F1310000 i 07801500F1600000, 
 
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 a un/a oficial de 1a pintor 
per a la Brigada Municipal 
 
Segon.- Autoritzar la contractació laboral del senyor Juan Manuel Guerrero Toscano 
en qualitat d’oficial de 1a pintor, per cobrir la incapacitat temporal del senyor 
Francisco Correyero, amb efectes 13 de gener de 2021 i fins a la seva reincorporació o 
bé fins que s’hagué 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’esmentat empleat al lloc de treball d’oficial de 1a pintor, 
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 al interessat, al seu Cap, al Comitè d’empresa 
i al Departament de Personal als efectes adients. 
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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 de la present resolució a la data 13 de Gener de 2021, 
en aplicació de l’article 39.3 de la Ley 39/15. 

... 
 
 
- Decret núm. 151/2021 de data 19 de gener 
... 
 
Mitjançant Decret número 2718/2019 de data 15 de juliol, i a proposta de la Portaveu 
del Grup municipal ERC-AM, aquesta Alcaldia va procedir a nomenar al senyor David 
Bravo Romero com assessor d’aquest Grup municipal, en qualitat de personal 
eventual d’aquest Ajuntament i en conformitat amb les previsions establertes a 
l’acord plenari de data 2 de juliol de 2019, pel qual es va determinar el nombre, 
característiques i retribucions del personal eventual municipal. 
 
Atès que en data 15 de gener d’enguany (RE 1536) ha tingut entrada en el Registre 
General d’aquest Ajuntament un escrit de la Portaveu del Grup municipal ERC-AM, 
senyora Raquel Albiol i Gilabert, sol·licitant el cessament del senyor David Bravo 
Romero com assessor del seu Grup municipal amb efectes del dia 31 de gener de 
2021, com a conseqüència de la renúncia d’aquest Grup a disposar de personal 
assessor eventual. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa l’article 104.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i en ús de les 
atribucions que legalment tinc conferides 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Acceptar la petició efectuada per la Portaveu del Grup municipal ERC-AM, 
senyora Raquel Albiol i Gilabert i, en conseqüència, cessar al senyor David Bravo 
Romero com assessor d’aquest Grup municipal amb efectes del dia 31 de gener de 
2021, i donar-li de baixa a tots els efectes com a personal eventual al servei d’aquest 
Ajuntament. 
 
Segon.- Notificar aquest Decret al Grup municipal ERC-AM, al senyor David Bravo 
Romero i al Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament, pel seu coneixement i 
efectes. 
 
Tercer.- Publicar aquest cessament en el Butlletí Oficial de la Província, en el Butlletí 
d'Informació Municipal i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del 
que estableix l'article 104 de la Llei 7/1985, de 2, d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, així com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en els termes 
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exigits per l'article 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i per l’article 10 del 
Reglament de personal al servei de les Entitats Locals de Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera sessió 
extraordinària que es convoqui, en compliment del que es preveu a l’article 22 del 
ROM, en concordança amb l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:00:11 al 00:04:19 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d749300
02?startAt=11.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

Ratificar decrets 

Per la Secretària de la Corporació i a efectes de la seva ratificació, es dóna 
lectura dels Decrets i Resolucions dictats per l’Alcaldia, el text literal dels quals 
és el següent: 
 
- Decret núm. 4338/2020 de data 28 de desembre 
... 
 
Vist el Real Decret 147/2020 de 21 de desembre, publicat al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, núm. 8301, de data 22 de desembre de 2020, relatiu a la 
convocatòria d’Eleccions al Parlament de Catalunya, a celebrar el dia 14 de febrer de 
2021, per a la renovació dels seus membres, i atès que, en conformitat amb l’article 
56.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en la seva 
redacció actual, aquest Ajuntament, dins dels set dies següents a la convocatòria, 
està obligat a comunicar a la Junta Electoral de Zona els emplaçaments disponibles 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=11.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=11.0


 
 

 
 

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

 

 9 

per a la col·locació gratuïta de cartells, pancartes i banderoles, a efectes de la 
celebració de la corresponent campanya electoral per part dels diferents candidats, 
partits, federacions, coalicions o agrupacions que es presenten a les Eleccions. 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret número 
3622/19 de 30 de setembre, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona en data 9 d’octubre de 2019. 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Reservar com a llocs especials per a la col·locació gratuïta de cartells, 
pancartes i banderoles corresponents a la campanya electoral relativa a les Eleccions 
al Parlament de Catalunya, a celebrar el dia 14 de febrer de 2021, els espais que es 
relacionen a continuació: 
 
 
 
RELACIÓ COLUMNES ENLLUMENAT ELECTORALS 
 
 

  
RELACIO COLUMNES ELECTORALS GENERALS 2019 

  

    
GENERAL 

BARRIO CALLE TRAMO SECCION 
COL. 
4M COL. >4M 

AL-FA Avda. Alps Ctra.Hospitalet / Ctra D'Esplugues Ctra.Hospitalet/ P.Can Roses   10 

AL-FA Avda. Alps Ctra.Hospitalet / Ctra D'Esplugues P.Can Roses/Ctra.D'Esplugues   5 

AL-FA Avda. Fama Ctra.Hospitalet / Ctra. del Mig Ctra. Hospitalet / FF.CC.   17 

  
Ctra.Hospitalet / Ctra. del Mig Tirso de Molina / Avda. Maresme   24 

 
Marina FFCC:/Ctra. Mig FFCC:/Ctra. Mig   6 

 
Pg.de la Campsa Ctra. Hospitalet /FFCC Ctra. Hospitalet /FFCC   15 

AL-FA Avda. Maresme Silici / Plaza Maresme C/ Silici- C/ Sant Ferran   23 

AL-FA Avda. Maresme Silici / Plaza Maresme C/ Sant Ferran - C/ Progres   23 

AL-FA Avda. Maresme Silici / Plaza Maresme C/ Progrès / Plaza Maresme   5 

 
Cobalt Silici / Marina Silici / Marina   15 

 
Ctra. Del Mig Marina/c/ Sant Ferran Marina/c/ Sant Ferran   21 

 
Av. Maresma Silici/ C/ Progres Silici/ C/ Progres     

 
Energia Ctra. De Hospitalet/ Ctra. Del Mig Ctra. De Hospitalet/ Ctra. Del Mig   31 

 
Coure Energia/ Pg. De la Campsa Energia/ Pg. De la Campsa   8 

 
Rosselló Silici / Pg. De la Campsa Silici / Pg. De la Campsa   9 

 
Crom C/ Coure/ c/ Rosselló C/ Coure/ c/ Rosselló   9 

 
Pg. De la Pau 

 
      

 
Sant Ferrran Ctra. De Hospitalet/ Ctra. Del Mig Ctra. De Hospitalet/ Ctra. Del Mig 4 43 

AL-FA Baltasar Oriol Dolors Almeda / Porta Diagonal Dolors Almeda / Porta Diagonal 14 9 

AL-FA Ctra. del Prat Victor Pradera / Ctra. del Mig Victor Pradera / FF.CC.   10 

AL-FA Ctra. del Prat Victor Pradera / Ctra. del Mig FF.CC / Tirso de Molina   10 

AL-FA Ctra. l´Hospitalet Ctra.Prat / Paseo de la Campsa Ctra.Prat-C/ Sant Ferran   33 
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AL-FA Ctra. l´Hospitalet Ctra.Prat / Paseo de la Campsa C/ Sant Ferràn- C/ Silici   23 

AL-FA Ctra. l´Hospitalet Ctra.Prat / Paseo de la Campsa C/ Silici - Paseo de la Campsa   17 

 
Alcalá Galiano Av. De la Fama/ Dolors Almeda Av. De la Fama/ Dolors Almeda   12 

 
Progres Av. Maresma/ Ctra. Del Mig Av. Maresma/ Ctra. Del Mig   8 

 
Albert Einstein Paseo Ferrocarrils/ Av. Maresma Paseo Ferrocarrils/ Av. Maresma   19 

 
Treball Sant Ferran/ Av. De la Fama Sant Ferran/ Av. De la Fama   8 

 
Pg. Dolors Almeda Pg. Dolors Almeda Pg. Dolors Almeda 5   

 
Av. De la Fama Ctra. De Hospitalet/ Ctra. Del Mig Ctra. De Hospitalet/ Ctra. Del Mig   50 

AL-FA Dolores Almeda Ctra. Hospitalet / Av. Maresme Ctra. de Hospitalet/S.V.Ferrer 25   

AL-FA Dolores Almeda Ctra. Hospitalet / Av. Maresme S.V. Ferrer/Baltasar Oriol 28   

AL-FA Dolores Almeda Ctra. Hospitalet / Av. Maresme Baltasar Oriol/Av. Maresme 28   

AL-FA FF.CC. Ctra. Del Prat / Dolors Almeda Ctra. Del Prat / Dolors Almeda 139 24 

AL-FA Pau Picasso B- 200 / Avda. Maresme B-200 / Av. Salvador Dali   19 

AL-FA Pau Picasso B- 200 / Avda. Maresme Salvadar Dalí / Avda. Maresme   17 

AL-FA Porta Diagonal B- 200 / Avda. Maresme B-200 / Roselló   7 

AL-FA Porta Diagonal B- 200 / Avda. Maresme Roselló / Salvador Dalí   11 

AL-FA Porta Diagonal B- 200 / Avda. Maresme Salvador Dalí / Avda. Maresme   14 

 
Pz. Joan Miró Pz. Joan Miró Pz. Joan Miró   35 

 
Lleó XIII Sant Ferran/ Pau Picasso Sant Ferran/ Pau Picasso   11 

 
Pz. Almeda la Vella Pz. Almeda la Vella Pz. Almeda la Vella 11   

 
Pg. Salamanca 

  
    

 
Lepanto Tirso de Molina/ Av. Maresma Tirso de Molina/ Av. Maresma   20 

AL-FA Mariano Fortuny Pau Picasso / Silici Pau Picasso / Porta Diagonal 8 6 

AL-FA Roselló Pau Picasso / Silici Porta Diagonal / Silici   8 

AL-FA Salvador Dalí Dolors Almeda / Silici Dolors Almeda / Pau Picasso 6 7 

AL-FA Salvador Dalí Dolors Almeda / Silici Pau Picasso / Porta Diagonal   7 

AL-FA Salvador Dalí Dolors Almeda / Silici Porta Diagonal / Silici   9 

AL-FA Sant Ferràn Ctra. Hospitalet / Ctra. del Mig FF.CC / Tirso de Molina   10 

AL-FA Sant Ferràn Ctra. Hospitalet / Ctra. del Mig Tirso de Molina / Avda. Maresme   12 

AL-FA Silici Ctra. Hospitalet / Ctra. del Mig Ctra. Hospitalet / Ctra. del Mig   28 

AL-FA Tirso de Molina Ctra. del Prat / Sant Ferràn Ctra. del Prat / Avda. Fama   15 

AL-FA 
  

Avda. Fama / Sant Ferràn   8 

AL-FA Vial Can Mercader Ctra. Hospitalet / Bonavista Ctra. Hospitalet / Rotonda   7 

AL-FA 
  

Rotonda   7 

AL-FA 
  

Rotonda / Bonavista   17 

CE - RI Baix Llobregat Ctra. Sant Boi / Ctra. del Prat Ctra. Sant Boi / Miquel Roncalí   14 

CE - RI 
 

Ctra. Sant Boi / Ctra. del Prat Miquel Roncalí / Verge Montserrat   30 

CE - RI 
  

Verge Montserrat/( Futbol interior)   13 

CE - RI 
 

Ctra. Sant Boi / Ctra. del Prat Verge Montserrat / Sant Jeroni   19 

CE - RI 
 

Ctra. Sant Boi / Ctra. del Prat Sant Jeroni / Francesc Moragas   4 

CE - RI 
 

Ctra. Sant Boi / Ctra. del Prat Francesc Moragas / Ctra. del Prat   10 

   
      

CE - RI Ctra. de Sant Boi Rubio i Ors / Término Sant Boi Rubio i Ors/Rotonda Baix Llobregat   23 

CE - RI Ctra. de Sant Boi Rubio i Ors / Término Sant Boi Rotonda Baix Llobregat   8 

CE - RI Ctra. de Sant Boi Rubio i Ors / Término Sant Boi Rotonda Baix Llobregat / Sant Boi   22 

CE - RI Ernest Lluc Ernest Lluc Ernest Lluc 55   
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CE - RI Martí i Julià Ctra. Sant Boi / Almirante Vierna Ctra. Sant Boi / Almirante Vierna 25   

CE - RI Menendez Pelayo M.Jacint Verdaguer / Rubio i Ors M.Jacint Verdaguer / Rubio i Ors   6 

CE - RI Passeig.FFCC Ctra del Prat / Empordanes Ctra del Prat / Fivaller 21   

CE - RI Passeig.FFCC Ctra del Prat / Empordanes Fivaller / St. Geroni 28   

CE - RI Passeig.FFCC Ctra del Prat / Empordanes St. Geroni / St. Isidre 17   

CE - RI Passeig.FFCC Ctra del Prat / Empordanes St. Isidre / Verge Montserrat 28 4 

CE - RI Passeig.FFCC Ctra del Prat / Empordanes Verge Montserrat / Empordanes 8 33 

CE - RI Pius XII Rubio i Ors / Ctra. Esplugues Rubio i Ors / Ctra. Esplugues 16   

CE - RI Plaça de la Figuera Plaça de la Figuera Plaça de la Figuera   13 

CE - RI 
Plaça Prat de la 
Riba Plaça Prat de la Riba Plaça Prat de la Riba 31   

CE - RI Rbla. Anselm Clavè Pl.d'Esglesia / Rubio i Ors Pl. d'Esglesia-C/ Menendez Pelayo 27 10 

CE - RI Rbla. Anselm Clavè Pl.d'Esglesia / Rubio i Ors C/ Menendez Pelayo-C/ Rubio i Ors 25 9 

CE - RI Rubio i Ors 4 Caminos / Libertad Pza. 4 Caminos / Miguel Roncali 34   

CE - RI Rubio i Ors 5 Caminos / Libertad Pza. Miguel Roncali / Almirante Vierna 23   

CE - RI Rubio i Ors 6 Caminos / Libertad Pza. Almirante Vierna / V. Montserrat 26   

CE - RI Rubio i Ors 7 Caminos / Libertad Pza. V. Montserrat / San Isidro 22   

CE - RI Rubio i Ors 8 Caminos / Libertad Pza. San Isidro / Rambla 24   

CE - RI Rubio i Ors 9 Caminos / Libertad Pza. Rambla / Libertad Pza. 12 3 

 
Cerdenya Cerdenya Cerdenya 4   

CE - RI Ramón Sala Ramón Sala Ramón Sala 11 7 

 
Sant Isidre Sant Isidre Sant Isidre 18 5 

CE - RI Ramón i Cajal Ramón i Cajal Ramón i Cajal 20 5 

 
Pius XII Pius XII Pius XII 15   

 
Futbol Futbol Futbol   15 

 
Vial 6 Vial 6 Vial 6   48 

 
Rugby Rugby Rugby   30 

 
Sorral del Riu Sorral del Riu Sorral del Riu   15 

 

Parking Parc 
Esportiu Parking Parc Esportiu Parking Parc Esportiu   26 

 
Marti i Julia Marti i Julia Marti i Julia 26 17 

CE - RI 
Verge de 
Montserrat Verge de Montserrat Verge de Montserrat   12 

FO-FA-
P Alacant Alacant Alacant   3 

FO-FA-
P Avda. Can Corts A. Maura / Ctra D'Esplugues A. Maura / Ctra D'Esplugues 29 51 

FO-FA-
P Avda. de les Flors Via Renfe / Marià Benlliure Via Renfe / Granada   9 

FO-FA-
P Avda. de les Flors Via Renfe / Marià Benlliure Granada / Marià Benlliure   5 

FO-FA-
P Cadiz Sevilla / Avda. de les Flors Sevilla / Avda. de les Flors   6 

 
Ctra. De Sant Joan Ctra. Esplugue/ C/ Mª Rosa Ctra. Esplugue/ C/ Mª Rosa   34 

 
Tarragones Ctra. Sant Joan/ F. Montseny Ctra. Sant Joan/ F. Montseny   12 

 
Penedes C/Priorat/ C/ Terra Alta C/Priorat/ C/ Terra Alta   16 

 
Girones Ctra. Sant Joan/ F. Montseny Ctra. Sant Joan/ F. Montseny   13 

 
Barcelones Ctra. Sant Joan/ F. Montseny Ctra. Sant Joan/ F. Montseny 9 11 

 
Pz.Can Suris Pz.Can Suris Pz.Can Suris   10 

 
Conca de Barberá Conca de Barberá Conca de Barberá 4   

 
Pz. Font Santa Pz. Font Santa Pz. Font Santa   25 

 
Pz. Gandesa Pz. Gandesa Pz. Gandesa   36 



 12 

FO-FA-
P Federica Montseny Federica Montseny Federica Montseny 22 25 

FO-FA-
P Huelva Sevilla / Avda. de les Flors Sevilla / avda. de les Flors   7 

FO-FA-
P Ignasi Iglesias C/ Joan Fernandez / Avda. Flores C/ Joan Fernandez - Sevilla   10 

FO-FA-
P Ignasi Iglesias C/ Joan Fernandez / Avda. Flores Sevilla / Avda. Flores   3 

FO-FA-
P Iscle Soler M. Thomas / Ctra. Esplugues M. Thomas / Ctra. Esplugues   4 

FO-FA-
P Lleó Fontova Maria Rosa / Montserrat Roig Maria Rosa / Montserrat Roig   7 

FO-FA-
P 

Mª Aurelia 
Capmany Monserrat Roig / Merçè Rodoreda Monserrat Roig / Merçè Rodoreda 29 31 

FO-FA-
P Maria Rosa Ctra. Sant Joan / Lleó Fontava Ctra. Sant Joan / Lleó Fontava   6 

FO-FA-
P 

Miguel de 
Cervantes Avda. de les Flors / Sevilla Avda. de les Flors / Sevilla 7   

FO-FA-
P Montserrat Roig Avda. Can Corts / Ctra. Sant Joan Avda. Can Corts / Ctra. Sant Joan   12 

FO-FA-
P Plaza Pallars Plaza Pallars Plaza Pallars   19 

 
Av de les. Flors C/Granada/D.Muntaner C/Granada/D.Muntaner 2 5 

FO-FA-
P Plaza del Trinquis Plaza del Trinquis Plaza del Trinquis   6 

FO-FA-
P Penedès Priorat / Terra Alta Priorat / Terra Alta 4 15 

FO-FA-
P Priorat Priorat Priorat   26 

FO-FA-
P Revolt Negre Ctra. Sant Joan / Avda. Can Corts Ctra. Sant Joan / Avda. Can Corts   11 

FO-FA-
P Sevilla Josep Fiter / Ctra. De Esplugues Josep Fiter / Ctra. De Esplugues 3 60 

 
Montserrat Roig Av. Can Corts/ Ctra. De Sant Joan Av. Can Corts/ Ctra. De Sant Joan   12 

 
Ponent Ponent Ponent   7 

 
Mª Rosa Ctra. Sant Joan/ C/ Lleó Fontova Ctra. Sant Joan/ C/ Lleó Fontova   6 

 
Lleo Fontova Mª Rosa/ C/ Montserrat Roig Mª Rosa/ C/ Montserrat Roig     

 
Pg. Fatjo Mª Rosa/ C/ Montserrat Roig Mª Rosa/ C/ Montserrat Roig   26 

FO-FA-
P Terra Alta Terra Alta Terra Alta   19 

FO-FA-
P Via Llobregat Ctra.Sant Boi / Tarragones Ctra.Sant Boi-C/ Tarragones 22 11 

GA Anoia Salvador Allende / Avda. del Parc Salvador Allende / Bonestar   5 

GA Anoia Salvador Allende / Avda. del Parc Bonestar / Avda. del Parc   6 

GA Arquitecto Calzada Arquitecto Calzada Arquitecto Calzada 37   

GA Avda. del Parque Ctra. Esplugues / Miranda Ctra. Esplugues / Miranda   65 

GA Avda. S. Allende Ctra.Esplugues / Av. Sant Ildefons Ctra.Esplugues-C/ Bonavista   40 

GA Avda. S. Allende Ctra.Esplugues / Av.R.Argentina C/ Bonavista-C/ Anoia 11 5 

GA Avda. S. Allende Ctra.Esplugues / Av.R.Argentina C/ Anoia-Av. Sant Ildefons 30 10 

GA Bonavista Avda. Parque/Tanatorio Avda.Parque/Salvador Allende   16 

GA Bonavista Avda. Parque/Tanatorio Salvador Allende / Tanatorio   6 

 
Pz. Catalunya Pz. Catalunya Pz. Catalunya 26   

GA Bonestar Anoia / Empordà Anoia / Empordà 13 7 

GA Bloques Dasa R.Argentina/Catalanes Paseo   6 

 
Campfaso Campfaso Campfaso 18   

 
Catalunya Catalunya Catalunya   10 

GA Costa Brava Avda. del Parc / Miranda Avda. del Parc / Miranda   10 

GA Cristobal Llarges Cristobal Llarges Cristobal Llarges 21   

GA Ctra. Esplugues Avda. Alps / Avda. del Parc Avda. Alps / Avda. del Parc   27 
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GA Empordà Miranda / Salvador Allende Miranda / Salvador Allende   10 

 
Miranda Ctra. De Esplugues. M. Andreu Ctra. De Esplugues. Mossen Andreu   51 

GA Miranda Mossen Andreu/Avda.Sant ilderfons Mossen Andreu/Avda.Sant ilderfons   14 

 
M.Joaquin Palet Miranda / Av.del Parque Miranda / Av.del Parque 13   

GA Mossen Andreu Av. Linea Electrica / Miranda Av. Linea Electrica/ Miranda   28 

GA Palma de Mallorca Avda. Parque/Miranda Avda. Parque/Miranda   7 

GA Plaza Campfaso Plaza Campfaso Plaza Campfaso 15   

GA Urgell Urgell Urgell 6 7 

GA Plaza Marsans Plaza Marsans Plaza Marsans   6 

SI 
Avda. Linea 
Electrica Avda. Sant Ildefons / M. Andreu Av.Ildefons / M. Andreu   20 

SI Avda. R. Argentina  C/ Mn.Andreu / Av.S. Allende C/ Mn.Andreu-Av.Sant Ildefons   16 

SI Avda. R. Argentina  C/ Mn.Andreu / Av.S. Allende Av.Sant Ildefons/Av.S. Allende   47 

SI Avda. S. Allende Avda. S. Ildefons / Av.R.Argentina Av. Sant Ildefons-C/ Dr.Arús 30 14 

SI Avda. S. Allende Avda. S. Ildefons / Av.R.Argentina C/ Dr. Arús-Av.Salvador Allende 51 16 6 

SI Avda. S. Allende Avda. S. Ildefons / Av.R.Argentina Av.Salvador Allende 51-R.Argentina 25 20 

SI Avda. Sant Ildefons Av.S. Allende / Ctra.Esplugues Av.S. Allende/Ctra. de Esplugues   88 

  
Flor de Nit Flor de Nit 10   

 
Pz. Europa Pz. Europa Pz. Europa 17   

SI Dr. Arus Av.Ildefons / S.Allende Av.Ildefons / S.Allende   23 

 
Pz. Del Pilar 

 
Plaça   30 

 
Pz. Gerdera 

 
Plaça   17 

   
Total 1203 2339 

 
 
 
Segon.- Comunicar el present Decret a la Junta Electoral de Zona, mitjançant 
certificació acreditativa del mateix, i elevar-lo al Ple d’aquest Ajuntament en la 
primera sessió que se celebri per a la seva ratificació. 

... 
 
 
 
- Decret núm. 4376/2020 de data 30 de desembre 
... 
 
Vist el Real Decret 147/2020, de 21 de desembre, publicat al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 8301, de 22 de desembre de 2020, relatiu a la 
convocatòria d’Eleccions al Parlament de Catalunya, a celebrar el dia 14 de febrer de 
2021, per a la renovació dels seus membres, i atès que, en conformitat amb l’article 
57.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en la seva 
redacció actual, aquest Ajuntament, dins dels deu dies següents a la convocatòria, 
està obligat a comunicar a la Junta Electoral de Zona els locals oficials i llocs públics 
que es reserven per a la realització gratuïta d’actes de la campanya electoral, per part 
dels diferents candidats, partits, federacions, coalicions o agrupacions que es 
presenten a les Eleccions. 
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Vist el Protocol específic per els actes de campanya a les properes eleccions al 
Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021, presentat al Comitè Tècnic del Pla 
PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb 
potencial alt risc en data 28 de desembre de 2020, pel Departament d’Acció Exterior, 
Relacions Institucional i Transparència, de la Generalitat de Catalunya, pel qual es 
determinen les mesures de seguretat sanitària a tenir en compte en tots els actes de 
campanya electoral, i tenint en compte que el seu compliment exigeix una revisió 
exhaustiva d’alguns d’aquests locals que no es pot portar a terme abans que finalitzi 
el termini establert per la LOREG per a efectuar i comunicar a la Junta Electoral de 
Zona aquesta reserva de locals, donada la seva parcial coincidència amb dies festius o 
no laborals. 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret número 
3622/2019, de 30 de setembre, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona en data 9 d’octubre de 2019. 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Reservar provisionalment com a locals oficials i llocs públics d’ús gratuït per 
a la celebració d’actes de la campanya electoral relativa a les d’Eleccions al 
Parlament de Catalunya, convocades mitjançant Real Decret 147/2020, de 21 de 
desembre, els següents: 
 
 

LOCALS QUE PERTANYEN A L’AJUNTAMENT 
 
 
CENTRE CULTURAL JOAN N. GARCÍA – NIETO 
C/ Mossèn Andreu, núm. 13-19 
 
Dies lliures:  

 gener 29 

 febrer 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 i 12 
 
de 19:00 a 21:00h. (Sala M.Rosa Casanovas) 
 
 
CENTRE CÍVIC SANT ILDEFONS 
C/ Gerdera, s/núm. 
 
Dies lliures: 

 gener 29 i febrer 4,5,11 i 12 de 10:00 a 14:00h i de 17:00h a 21:00h  

 febrer de l’1 al 12 de febrer de 17:00h a 21:00h 
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LLOCS DE PROPIETAT PRIVADA 
 
PATRONAT CULTURAL I RECREATIU 
C/ Mossèn Jacint Verdaguer, 52 
 
Dies lliures: 

 2  i 9 de Febrer 18:00 a 22:00h.  (sala soci) 
 
 
ORFEO CATALONIA 
C/ Torras i Bages, 62 
 
Dies lliures: 

 Dia 29 de gener i 5 de febrer de 17:00 a 21:00h. 

 Dia 6 i 7 de febrer Tot el dia 
 
 
LLOCS OBERTS 
 
PLAÇA GANDESA 
Lliure tots els dies 
 
PLAÇA PALLARS 
Lliure tots els dies 
 
PLAÇA JOSEP TARRADELLAS 
Lliure tots els dies 
 
PLAÇA SANT ILDEFONS  
Lliure tots els dies 
 
PLAÇA CATALUNYA 
Lliure tots els dies 
 
 
Segon.- Sol·licitar a la responsable general de locals electorals en matèria de 
Seguretat, a la Cap de l’Àrea de Gestió de Salut Pública, informe acreditatiu que els 
locals i espais reservats s’ajusten al Protocol específic per els actes de campanya a les 
properes eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021. 
 
Emès aquest informe i en funció del seu resultat, ratificar o modificar aquest Decret i 
comunicar-lo a la Junta Electoral de Zona 
 
Tercer.- Comunicar el present Decret a la Junta Electoral de Zona, mitjançant 
certificació acreditativa del mateix, i elevar-lo al Ple d’aquest Ajuntament en la 
primera sessió que se celebri per a la seva ratificació. 

... 
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- Decret núm. 95/2021 de data 13 de gener 
... 
 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 4376/2020 de 30 de desembre, es va resoldre 
reservar provisionalment els locals oficials i llocs públics d’ús gratuït per a la 
celebració d’actes de la campanya electoral relativa a les d’Eleccions al Parlament de 
Catalunya convocades mitjançant Real Decret 147/2020, de 21 de desembre. 
 
Donat el caràcter provisional d’aquesta reserva, el propi Decret sol·licitava a la 
responsable general de locals electorals en matèria de seguretat, un informe 
acreditatiu que aquests s’ajustaven al Protocol específic per als actes de campanya a 
les properes eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de Febrer de 2021, a fi que, a 
la vista del seu resultat, s’hi ratifiquessin o modifiquessin. 
 
Vist l’informe emès el passat dia 10 de gener per la Responsable General de Locals 
Electorals, en el qual es proposa substituir alguns dels locals provisionalment 
reservats, en considerar que no s’adeqüen a les especificacions exigides per aquest 
Protocol de seguretat 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret número 
3622/2019, de 30 de setembre, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona en data 9 d’octubre de 2019. 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Modificar el Decret de l’Alcaldia núm. 4376/2020 de 30 de desembre, en el 
sentit de substituir alguns dels locals provisionalment reservats com a locals oficials 
d’ús gratuït per a la celebració d’actes de la campanya electoral relativa a les 
d’Eleccions al Parlament de Catalunya, convocades mitjançant Real Decret 147/2020, 
de 21 de desembre, en considerar que no s’adeqüen a les especificacions exigides per 
el Protocol de seguretat, i aprovar amb caràcter definitiu la reserva d’espais següent: 
 
 

 PAVELLÓ MUNICIPAL CAN CARBONELL (pista exterior) 
c/Marià Benlliure s/n 

 
o Aforament màxim 60 persones 
o Dies lliures:  
 Gener 30 i 31 
 Febrer 6,7 
De 18:00 a 21:00 
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 AUDITORI BIBLIOTECA SANT ILDEFONS  
Plaça Carles Navales s/n 

 
o Aforament màxim 50 persones 
o Dies lliures:  
 Gener 29, 30 i 31 
 Febrer 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10 i 11 
Tot el dia  

 
 

 GIMNÀS ESCOLA SANT ILDEFONS 
Avgda Sant Ildefons 24 

 
o Aforament màxim 50 persones 
o Dies lliures:  
 Gener 29, Febrer 1,2,3,4,5, 8,9, 10 i 11 
De 19:00 a 21:00 
 Gener 30 i 31, febrer  6 i 7 
Tot el dia 

 
 

 GIMNÀS ESCOLA TORRE LA MIRANDA  
c/Almogavers s/n 

 
o Aforament màxim 50 persones 
o Dies lliures:  
 Gener 29, Febrer 1,2,3,4,5, 8,9, 10 i 11 
De 19:00 a 21:00 
 Gener 30 i 31, febrer  6 i 7 
Tot el dia 

 
 
LLOCS OBERTS 
 
PLAÇA GANDESA 
Lliure tots els dies 
 
PLAÇA PALLARS 
Lliure tots els dies 
 
PLAÇA JOSEP TARRADELLAS 
Lliure tots els dies 
 
PLAÇA SANT ILDEFONS  
Lliure tots els dies 
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PLAÇA CATALUNYA 
Lliure tots els dies 
 
 
Segon.- Comunicar el present Decret a la Junta Electoral de Zona, mitjançant 
certificació acreditativa del mateix, i elevar-lo al Ple d’aquest Ajuntament en la 
primera sessió que se celebri per a la seva ratificació. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb els punts 3.1, 3.2 i 3.3 consten en la Vídeo 
Acta de la sessió, minut 00:04:20 al 00:11:44 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d749300
02?startAt=260.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Els reunits acorden, per unanimitat ratificar els decrets anteriorment 
transcrits. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA 
 
 
PUNT QUART.- DONAR COMPTE A EFECTES INFORMATIUS DEL PLA ANUAL 
DE CONTROL FINANCER PER A L’EXERCICI 2021 ELABORAT PER 
L’INTERVENTOR GENERAL.- 

Donar compte a efectes 
informatius del Pla Anual de 
Control Financer per a l’exercici 
2021 elaborat per l’Interventor 
General. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist el Pla Anual de Control Financer per a l’exercici 2021 elaborat per l’Interventor 
General en compliment d’allò que disposa l’article 31 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. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=260.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=260.0
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Atés que segons disposa el número 4 de la citada disposició legal, aquest Pla s’ha de 
trametre al Ple a efectes informatius. 
 
El sotasignant proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar compte a efectes informatius del Pla Anual de Control Financer per a 
l’exercici 2021 elaborat per l’Interventor General, en compliment d’allò que disposa 
l’article 31 del Real Decret 424/2017. En consonància al document que s’identifica 
electrònicament a continuació: 
 
Pla anual de control financer 2021 
ID: 1837313 
NÚM. HASH:  
42995E8CC183687FD26A50964CDB6DC8BE6D362415407F9E5EB9DB9420A7FB1C02C
F6523B095734A61D9E477C247A8C0EEBA3DCAADC9BC94C4FBAFBCBD67E089 
 
Segon.- Publicar el contingut d’aquest Pla en el Portal de Transparència de 
l’Ajuntament, en compliment del que preveu l’article 6.2 de la llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:11:45 al 00:13:14 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d749300
02?startAt=705.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 
 
PUNT CINQUÈ.- APROVAR EL DOCUMENT ANOMENAT “ANÀLISI I 
ORIENTACIÓ DE LA POLÍTICA D’HABITATGE SOCIAL A CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT. GENER 2021”- 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=705.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=705.0
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Aprovar el document anomenat 
“Anàlisi i orientació de la política 
d’habitatge social a Cornellà de 
Llobregat. Gener 2021” 

DICTAMEN (Text final una vegada modificat durant el transcurs de la sessió) 
... 
 
D’acord amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, les competències municipals 
autoritzen al municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves 
competències, a promoure tota mena d'activitats i prestar tots els serveis públics que 
contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns. I en 
concret, és competència pròpia la promoció i la gestió d'habitatges.  
 
Vista la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, segons la qual els ens 
locals, sota el principi d'autonomia per a la gestió de llurs interessos, exerceixen les 
competències d'habitatge d'acord amb el que estableixen la legislació de règim local, 
la legislació urbanística i la dita llei, sens perjudici de la capacitat de subscriure 
convenis i concertar actuacions amb altres administracions i agents d'iniciativa social 
i privada que actuen sobre el mercat d'habitatge protegit i lliure. 
 
Vist el recent  Decret Llei 17/2019, que introdueix un seguit d’aspectes a tenir en 
compte en les noves propostes sobre habitatge protegit, tals com la vigència 
indefinida de l’habitatge protegit i la reserva especial per a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona per a les noves modificacions de planejament. 
 
Vist el document “Anàlisi i Orientació de la Política d’habitatge Social a Cornellà de 
Llobregat, Gener 2021”, relatiu a la situació actual i desenvolupament de l’habitatge 
lliure i amb protecció a Cornellà, definitòria de les línies d’actuació en matèria 
d’habitatge i previsions de desenvolupament 2020-2030. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la Cap Jurídica i Administrativa de Política Territorial i 
Sostenibilitat de data 14 de gener de 2021, obrant a l’expedient. 
 
Atès el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, en el seu 
article 22 sobre les competències atribuïdes 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: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el document anomenat “ANÀLISI I ORIENTACIÓ DE LA POLÍTICA 
D’HABITATGE SOCIAL A CORNELLÀ DE LLOBREGAT. GENER 2021”, identificat amb ID 
1905746 i número de Hash 
E455BD8435EB7E208A44FB7A7923661332F59DAF7B61F4BDBAA33F31CC98518258C
829AF765C7D089517D08D48E76C5F37E4BA3B4D9D4D519EBF7F12D46D5D0C 
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Segon.- Publicar el present acord mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al 
Butlletí Oficial de la Província (BOPB) i a la seu electrònica d’aquest Ajuntament. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als Serveis municipals interessats. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal (ERC/AM) 
 

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’ERC/AM amb registre 
d’entrada 2507: 
... 
 
ESMENA 1. Addició. 
Pàgina 3 (7). 1.1. La consolidació històrica de la ciutat en matèria d’habitatge 
social. 
 
Afegir un paràgraf abans de “Les actuacions públiques dels ajuntaments…” 
La implantació del barri de Sant Ildefons i dels habitatges de Fontsanta i Grup 
Llobregat tenen com a origen el moviment migratori derivat dels “planes de 
desarrollo” i de la manca de perspectives de millora de la qualitat de vida a les 
regions d’origen, situació molt diferent de l’actual en la qual encavalquem dues grans 
crisis econòmiques (2008 i 2020) i estem en recessió econòmica com a resultat. 
 
La implantació d’aquests habitatges en forma de grans polígons va generar el que 
s’anomena el “barraquisme vertical” i el greu dèficit d’equipaments derivat de les 
formes d’actuació basades en la cessió en mans privades de projectes públics. 
 
 
 
ESMENA 2. Addició. 
Pàgina 4 (8). 1.2. La situació actual. 
 
Afegir després de: “La conjunció de … amb: 
• Inviabilitat econòmica en les operacions de promoció d’habitatges” 
• Habitatges buits fora del mercat immobiliari 
• Habitatges secundaris infrautilitzats 
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ESMENA 3. Modificació. 
Pàgina 7 (11). 1.2. La situació actual. 
 
Comentari: 
En els paràgrafs que es detalla la necessitat de 3000 habitatges, si ens basem en el 
document que es va elaborar al 2018 i les dades de l’actual document, no es pot 
establir de manera clara, la necessitat de 3000 habitatges. En funció de com es 
realitzi l’estudi de les dades, la necessitat d’habitatges pot ser de 1200 i no de 3000. 
En funció d’aquesta premisa, caldria modificar els paràgrafs a partir de “Atès que les 
sol·licituds…” en els termes que proposem. 
 
Atès que els sol·licitants d’habitatge protegits són unipersonals, no constituint unitats 
familiars, cal traslladar el nombre de sol·licitants a nombre d’unitats familiars a fi de 
poder definir el nombre d’habitatges necessaris per a cada tipus. 
 
A tal efecte s’estima que el nombre d’habitatges necessaris oscil·laria entre els 1.200, 
dada resultant d’aplicar als sol·licitants la ràtio de 2,58 persones/habitatge actual de 
Cornellà, i els 1.600, fruit d’aplicar el percentatge del 55% corresponents als 
sol·licitants que poden costejar-se el lloguer. 
 
Agafant la dada més elevada, en el pitjor dels supòsits, caldria implementar un 
màxim de 1.600 habitatges amb algun tipus de protecció. 
 
Aplicant els percentatges obtinguts en l’estudi de Capacitat d’aportació a l’habitatge, 
cal garantir els 270 habitatges de lloguer social subvencionat, resultat d’aplicar un 
17% sobre els 1.600 a implementar com a mínim. 
 
 
ESMENA 4. Modificació i addició. 
Pàgina 8 (12). 1.2. La situació actual. Apartat III. 
 
En el cas del lloguer social, és a dir, aquell en què la major part del lloguer ha de ser 
assumida directa o indirectament per l’administració, és problemàtic econòmicament 
plantejar-lo a partir de la construcció d’habitatges per a aquest destí. Això s’explica 
pels alts costos constructius (al voltant dels 1.200 €/m² de sostre construït), a la 
necessitat de mantenir i renovar els habitatges amb una periodicitat superior a la 
mitjana, i, altrament, a la impossibilitat dels destinataris de fer front a les despeses de 
lloguer més enllà del 10-20% dels seus ingressos anuals. Per tant, es pot comprovar 
que en aquest cas el valor del sòl no és l’element fonamental i, fins i tot estipulant-ne 
un valor 0, l’actuació continuaria essent ineficient pels motius expressats. 
 
Tot i això, tractant-se del segment poblacional més perjudicat econòmicament i amb 
menys possibilitats de fer efectiu el seu dret a l’habitatge cal establir des de 
l’administració municipal línies prioritàries d’actuació per aquest sector. 
 
En aquest sentit cal plantejar el lloguer social mitjançant la gestió i intervenció sobre 
el patrimoni construït ja existent (...). 
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ESMENA 5. Addició. 
Pàgina 8 (12). 1.2. La situació actual. Apartat IV. 
 
La rehabilitació en el patrimoni edificat, tant per la seva modernització com per 
garantir l’accessibilitat i sostenibilitat, és la forma d’actuació clau per a la realització 
de les intervencions plantejades, especialment, en matèria de lloguer social i en 
l’assoliment progressiu d’un fons d’habitatge públic del 15% dels habitatges de la 
ciutat per a garantir el dret efectiu a l’habitatge. Cal fer inversió pública en el 
patrimoni edificat. En aquest sentit, es pot afirmar que existeix un desplaçament del 
producte immobiliàri rendibilitzar per a aquests supòsits: on abans era el sol ara 
seran els habitatges ja construïts. Cal doncs que es concretin les mesures 
administratives i pressupostàries per desenvolupar de manera eficient aquesta 
intervenció pública sobre el patrimoni edificat mitjançant la redacció i aplicació d’un 
programa d’actuació concertada que ha de ser capaç de mobilitzar els patrimonis 
públics de sòl i habitatge i així concretar les polítiques d’adquisició de sòl, promoció 
d’allotjaments dotacionals, intervenció en pisos buits, renovació i rehabilitació 
urbana, establert en el Decret Llei 17/2019. 
 
 
 
ESMENA 6. Addició. 
Pàgina 8 (12). 1.2. La situació actual. Apartat V. 
 
En el cas de compra, els paràmetres legals vigents fixen el valor del sòl en un 20% del 
mòdul legal. Això implica que, des del punt de vista de viabilitat econòmica de la 
promoció, caldrà actuar concertadament entre les administracions públiques en 
l’edificació de solars buits, en la reordenació d’espais degradats o en petites 
promocions, així com que la necessitat de construcció HPO se situï en promocions de 
dimensió superior als 40 habitatges. En tot cas, l’escassedat de sòl en el municipi, 
l’alta densitat d’habitants i l’equilibri necessari entre usos del sòl i sistemes obliguen a 
reservar el sòl urbanitzat a l’assoliment d’habitatge públic o protegit. 
 
 
 
ESMENA 7. Addició. 
Pàgina 12 (16). Apartat 1.5. La rehabilitació del parc immobiliari. 
 
Afegir després del darrer paràgraf: “Actuacions com el Pla d’Actuació Integral de Sant 
Ildefons…” 
En la mateixa línia hi ha la necessitat d’aprovar també plans d’actuació integral 
específics per altres barris construïts bàsicament entre els anys 20 i 60 com són La 
Gavarra, el Pedró, Centre i Riera on s’està intervenint en el patrimoni edificat sobre la 
base de solars aïllats, sense la perspectiva de conjunt el que no permet avaluar com 
aquestes actuacions aguditzaran els dèficits urbanístics dels quals parteixen. 
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ESMENA 8. Addició. 
Pàgina 13 (17). Nou apartat 1.7. 
 
1.7.- Habitatges buits i secundaris 
 
D’acord amb les dades Idescat de l’any 2011 i atenent a una població a Cornellà de 
87.243 habitants, hi havia aquell any 36.662 habitatges, dels quals 33.424 estaven 
ocupats, 2.688 estaven buits i 550 tenien usos secundaris. D’acord amb aquestes 
xifres la ràtio d’habitants/habitatge era de 2,61. A la vegada el sostre consolidat 
d’habitatges a raó de 80 m² per habitatge era de 2.932.960 m². 
 
Aquestes dades traslladades a l’any 2020, amb una població a Cornellà de 89.936 
habitants, suposen que l’any 2020 hi havia un total de 37.788 habitatges, dels quals 
2.774 estan buits i 567 tenen usos secundaris. 
 
D’acord amb aquestes xifres el sostre consolidat d’habitatges de l’any 2020 és de 
3.023.040 m². 
 
No es pot parlar absolutament de dèficit d’habitatges construïts, sense tenir en 
compte l’existència a Cornellà, segons les millors dades disponibles, de 2.774 buits i 
567 destinats a usos secundaris. Cal per a tal mobilitzar aquest patrimoni edificat a fi 
de donar sortida a la demanda d’habitatges que pugui haver-hi o per tal de abaixar el 
preu dels habitatges mitjançant un aflorament en el mercat. Aquest estoc 
d’habitatges buits incideix en què el problema d’habitatge està més relacionat amb la 
capacitat adquisitiva d’un sector de població de Cornellà que no pas en l’existència o 
no d’habitatges per a satisfer la demanda. 
 
 
ESMENA 9. Addició. 
Pàgina 13 (17). Nou apartat 1.8. 
 
1.8.- L’ús com habitatges de molts locals de negoci. 
 
El paisatge urbà en certs espais públics està condicionat i degradat per l’existència de 
molts locals de negoci tancats per la seva inadequació a l’activitat econòmica quan 
poden ser reutilitzats com habitatges.  
 
D’aquesta manera es dinamitzaria el mercat d’habitatge i l’aflorament dels nous 
habitatges seria motiu d’una baixada de preu i facilitaria l’accés a l’habitatge de 
moltes unitats familiars que avui no tenen accés al mateix. 
 
Aquesta mesura de facilitar el canvi d’ús d’alguns locals comercials va ser aprovada 
per un ple municipal, però no s’ha desenvolupat malgrat el temps transcorregut. 
Aquest canvi d’ús degudament regulat de manera que promogui i respecti els eixos 
comercials de la ciutat, tindria el doble avantatge d’aflorar nous habitatges i, per 
altre costat, ordenar urbanísticament els eixos comercials a fi de dotar-los de 
l’estructura necessària per esdevenir autèntics eixos cívics. 
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ESMENA 10. Addició. 
Pàgina 13 (17). Nou apartat 1.9. 
 
1.9.- L’avaluació quantitativa i qualitativa de les promocions privades de 
construcció d’habitatges. 
 
Una anàlisi de la problemàtica de l’habitatge social no pot anar totalment deslligada 
ni pot deixar de tenir en compte que, malgrat les successives crisis econòmiques, 
l’activitat constructiva en el seu conjunt, l’any 2019 a Cornellà (el 15% del Valor Afegit 
Brut) està molt per sobre de la de Barcelona (3,63% del VAB) i del Baix Llobregat 
(4,33%). 
 
Malgrat que aquesta activitat constructiva la demanda a l’OLH a Cornellà es manté 
estable al llarg dels anys, el que evidencia que aquesta superior activitat constructiva 
no satisfà les necessitats socials de la població de Cornellà. 
 
Aquesta realitat és compatible amb el fet que la mateixa activitat constructiva atrau 
unitats familiars d’altres poblacions amb més renda familiar disponible. Cal tenir en 
compte que la renda familiar disponible (any 2017 IDESCAT) a Cornellà era de 16,2 
M€, més baixa que la del Baix Llobregat (17,9 M€), que la de Catalunya (17,2 M€) i 
significativament més baixa que la de Barcelona (21 M€). El baix nivell de renda 
familiar disponible de Cornellà situa les unitats familiars de Barcelona, de la resta de 
la comarca i de tota Catalunya en una situació preferent a l’hora de comprar o llogar 
un habitatge a Cornellà. 
 
Aquesta activitat constructiva de promocions privades de renda o preu lliure 
comporta una disminució de sòl urbanitzat per a la construcció d’habitatge protegit, 
dificultant progressivament la construcció d’aquest tipus d’habitatge per a la població 
més vulnerable econòmicament de Cornellà. 
 
En aquest sentit, cal una intervenció pública decidida a fi d’intervenir en el mercat de 
l’habitatge tot assegurant que una part significativa d’aquesta promoció privada 
aporti un percentatge de la seva activitat constructiva a millorar el parc d’habitatge 
protegit. 
 
 
ESMENA 11. Modificació. 
Pàgina 14 (18). 2. Actuacions municipals realitzades per a pal·liar els problemes 
d’habitatge generats per la crisi. 
 
La greu crisi econòmica de l’any 2008, relacionada expressament amb l’especulació 
del sòl i l’anomenada “bombolla immobiliària” ha comportat la restricció del crèdit 
als ciutadans afectats econòmicament per culpa de la crisi degut a l’atur, la 
precarietat laboral i els baixos salaris. Aquesta situació va anar acompanyada per 
una contracció de la construcció d’habitatges protegits. Aquesta situació ha 
impossibilitat l’accés de la ciutadania als habitatges existents i, en alguns casos, ha 
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generat situacions molt greus de desnonaments al no poder respondre al pagament 
de les quotes hipotecàries o els lloguers. 
 
 
ESMENA 12. Addició. 
Pàgina 32 (36). 6.1. Aspectes rellevants de l’anàlisi. Nou apartat 6.1.8. 
 
A la vegada caldria tenir en compte les mesures no desenvolupades com són les de 
promoure i facilitar el canvi d’ús dels locals de negoci en habitatges; la millora del 
parc d’habitatges construït en el conjunt de Cornellà estenent l’experiència, pendent 
d’avaluar i revisar, del Pla d’Urgència Social de St. Ildefons a tot el conjunt de la 
població, superant així les actuacions de barris per anar a actuacions de ciutat; la 
intervenció sobre els habitatges buits o destinats a altres activitats sobre la base d’un 
coneixement suficient d’aquesta realitat per a poder decidir la millor intervenció 
possible en cada habitatge; un programa d’actuació per assolir un parc públic 
d’habitatges suficient per a fer efectiu el dret a l’habitatge de tota la població. 
 
 
ESMENA 13. Modificació. 
Pàgina 31 (35). 6. Conclusions. 
 
6.1.1. Davant la necessitat d’implementar al voltant de 3.000 (1.200) habitatges per 
satisfer la demanda estimada derivada del nombre de sol·licituds del registre HPO. 
 
 
ESMENA 14. Addició. 
Pàgina 32 (36). 6. Conclusions. Nou apartat 6.1.8 
 
6.1.8. Cal com a pas previ redactar un pla o document bàsic estratègic d’ordenació 
del sòl del municipi a fi d’establir, ordenar i distribuir els diferents usos del sòl ocupat 
així com del sòl actualment destinat a espais agrícoles o naturals. La redacció 
d’aquest pla hauria de ser duta a terme amb transparència i amb la participació de la 
ciutadania, mitjançant la difusió en audiència pública i per mitjà de tots els mitjans 
d’informació i comunicació municipal d’una proposta inicial, amb l’obertura d’un 
procés d’informació pública amb tota la informació a disposició de la ciutadania, amb 
la convocatòria d’una nova audiència pública per exposar les modificacions 
acceptades o no del procés d’informació pública i amb la convocatòria final d’una 
consulta popular o referèndum sobre l’acceptació o no per la ciutadania de la 
redacció final del pla estratègic. 
 
 
ESMENA 15. Addició. 
Pàgina 35 (39). 6.Conclusions. Nou apartat 6.2.9. 
 
6.2.9. Adoptar les mesures, disposicions necessàries i condicions per a poder canviar 
l’ús dels locals de negoci en habitatges. 
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ESMENA 16. Addició. 
Pàgina 35 (39). 6.Conclusions. Nou apartat 6.2.10. 
 
6.2.10. Fer un cens dels habitatges buits de Cornellà o utilitzats per a usos secundaris i 
de les seves condicions, a fi d’optimitzar les mesures d’actuació pública sobre aquests. 
 
 
ESMENA 17. Addició. 
Pàgina 35 (39). 6.Conclusions. Nou apartat 6.2.11. 
 
6.2.11. Fer un seguiment de tots els processos d’emergència habitacional a fi d’evitar 
desnonaments i procurar, en cas negatiu, una alternativa digna. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:13:15 al 00:54:48 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d749300
02?startAt=795.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC/AM 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

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

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

Vots en contra: 
 

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. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=795.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=795.0
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Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

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

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
 
 
VOTACIÓ DEL DICTAMEN 

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

Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal 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. 
 

Abstenció: 
 

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

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
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PUNT SISÈ.- DESIGNAR L’EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, 
URBANA I ECONÒMICA DE CORNELLÀ, S.A. (PROCORNELLA), EN LA SEVA 
CONDICIÓ D’ENTITAT URBANÍSTICA ESPECIAL, COM A ADMINISTRACIÓ 
ACTUANT ALS EFECTES DE LA GESTIÓ I EXECUCIÓ URBANÍSTICA DE L’ÀMBIT 
D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON 
D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU3 BARRI PALAU/LLUÍS 
MUNTADES/MONTESA A CORNELLÀ DE LLOBREGAT.- 

Designar a PROCORNELLA, en la 
seva condició d’entitat 
urbanística especial, com a 
administració actuant als efectes 
de la gestió i execució urbanística 
de l’àmbit d’actuació urbanística 
del projecte de reparcel·lació del 
polígon PAU3 barri Palau/Lluís 
Muntades/Montesa. 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la petició, núm. de Registre 2020-42395 de 14/12/2020 de l’Empresa Municipal 
de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, SA (PROCORNELLÀ) en la seva 
condició d’entitat urbanística especial als efectes assenyalats a l’article 22.2 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya, sol·licitant la designació com a administració actuant als 
efectes de la gestió i execució urbanística del l’àmbit d’actuació urbanística del 
Projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística PAU3 Barri Palau/Lluís 
Muntades/Montesa a Cornellà de Llobregat; així com, en condició d’entitat 
urbanística especial, sigui receptora dels sòls de cessió obligatòria i gratuïta 
corresponent al percentatge aplicable sobre l’aprofitament urbanístic de l’àmbit 
d’actuació del dit Projecte de Reparcel·lació, per a la seva efectiva integració en el 
patrimoni municipal del sòl i habitatge d’aquesta societat municipal; i també sigui 
receptora dels sòls destinats a Patrimoni municipal de sòl i habitatge del dit àmbit, de 
conformitat amb l’article 23, apartat 1, lletra c) i l’apartat 4 del mateix Text refós. 
 
Vist que per acord del seu Consell d’Administració, adoptat en data 16 de febrer de 
2010, PROCORNELLA va constituir dins del seu Inventari, la secció del Patrimoni 
Municipal de Sòl i Habitatge com a patrimoni especial i separat de la resta de béns de 
la societat, afectat a les finalitats establertes en la legislació urbanística, al 
planejament i als acords municipals específics. 
 
Atès que, des d’un punt de vista legal i estatutari, l’Empresa Municipal de Promoció 
Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, SA (PROCORNELLÀ), reuneix la condició  
d’entitat urbanística especial als efectes assenyalats a l’article 22.2 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
de Catalunya, per poder ser designada administració actuant en els esmentats 
projectes, amb les limitacions, però, que l’imposa l’article 23.3. del mateix text refós. 
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I que la intenció política de fer-la receptora de la cessió obligatòria i gratuïta 
corresponent al percentatge aplicable sobre l’aprofitament urbanístic de l’àmbit 
d’actuació dels Projectes de reparcel·lació recollida a l’article 23.4 d’aquell Text legal 
és una decisió que correspon al Ple de l’Ajuntament. 
 
Vist l’informe de la Cap jurídica i administrativa de Politica territorial i sostenibilitat 
signat en data 18 de desembre de 2020, obrant a l’expedient. 
 
Atès el que disposa l’article 23.1.c) en relació al 119.2.e) del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, en relació a la necessitat de sotmetre aquesta designa a la publicitat 
requerida per a l’executivitat dels projectes de reparcel·lació a que es refereix. 
 
Atès el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, en el seu 
article 22.2, sobre les competències atribuïdes al Ple, el President de la Comissió 
Informativa de Territori i Medi Ambient proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de 
Cornellà, SA (PROCORNELLÀ), en la seva condició d’entitat urbanística especial, com a 
administració actuant als efectes de la gestió i execució urbanística del l’àmbit 
d’actuació urbanística del Projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística 
PAU3 Barri Palau/Lluís Muntades/Montesa a Cornellà de Llobregat; així com, en 
condició d’entitat urbanística especial, sigui receptora dels sòls de cessió obligatòria i 
gratuïta corresponent al percentatge aplicable sobre l’aprofitament urbanístic de 
l’àmbit d’actuació del dit Projecte de Reparcel·lació, per a la seva efectiva integració 
en el patrimoni municipal dels sòls i habitatge d’aquesta societat municipal; i també 
sigui receptora dels sòls destinats a Patrimoni municipal de sòl i habitatge del dit 
àmbit, de conformitat amb l’article 23, apartat 1, lletra c) i l’apartat 4 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost. 
 
Per imposició del mateix article 23.4, aquesta cessió s’haurà d’integrar en el 
patrimoni municipal del sòl i l’habitatge, d’acord amb els articles 160 i següents del 
Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya i estarà sotmesa al destí finalista i 
règim jurídic especial d’aquell patrimoni i al control municipal corresponent. 
 
Segon.- Sotmetre al present acord a la publicitat requerida per a l’executivitat de 
l’instrument urbanístic de gestió de què es tracta , de conformitat amb l’article 23.1.c) 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost en relació al 119.2.e) del mateix Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà, SA (PROCORNELLÀ) i al Departament de Patrimoni d’aquest 
Ajuntament. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:54:49 al 00:55:55 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d749300
02?startAt=3289.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

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

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

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

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

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=3289.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=3289.0
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PUNT SETÈ.- APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D’OBRES ANOMENAT 
“OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A LA IMPLANTACIÓ D’UNA ACTIVITAT 
VINCULADA AMB L’ÀMBIT ASSOCIATIU TIPUS ESPLAI JUVENIL”.- 

Aprovar inicialment el projecte 
“Obres d’adequació per a la 
implantació d’una activitat 
vinculada amb l’àmbit associatiu 
tipus esplai juvenil”. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist el projecte d’obres ordinàries de reforma anomenat “Obres d’adequació de local 
per a la implantació d’una activitat vinculada amb l’àmbit associatiu tipus Esplai 
Juvenil” amb un pressupost estimat de 420.749,11€ (IVA no inclòs) i de 509.106,42€ 
(IVA inclòs). 
 
Vist l’informe emès pel Cap del departament de Patrimoni de data 17 de novembre de 
2020, informant la titularitat del bé amb número 14401. 
 
Vist l’informe de data 7 de gener de 2021 subscrit per la Sra. Emma Muñoz Serrano, 
Arquitecta i Coordinadora de la Unitat de Projectes, obrant a l’expedient. 
 
Atès que s’ha tramès la documentació tècnica als Departaments d’Espai Públic, Medi 
Ambient, Acció Territorial i Habitatge i Guàrdia Urbana, segons l’acord adoptat en 
Junta de Govern Local de data 15 de juny de 2005, mitjançant el qual s’aprova la 
Instrucció relativa als tràmits i documents a incorporar en determinats expedients 
sotmesos a l’aprovació de la Junta de Govern Local i del Ple municipal. 
 
Atès el que estableixen els articles 12, 24 i següents del Reglament d'Obres, Activitats 
i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret núm. 179/95, de 13 de juny, pel que fa a 
les obres locals ordinàries, als documents que han d’integrar el projecte, i al 
procediment per a la seva aprovació en relació a les obres de conservació i 
manteniment; els articles 234 i 235, en relació a les obres locals i al contingut del 
projecte, respectivament, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; i els articles 
229 i següents de la Llei 9/2017 de data 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic en quant a l’elaboració del projecte com a acte previ a l’adjudicació d’unes 
obres, la classificació de les obres i el contingut del projecte. 
 
Atès que el present projecte es defineix com obra ordinària, d’acord al que estableix 
l’article 9 i de reforma, d’acord al que estableix l’article 12.3 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
Vist l’informe emès per la Cap d’Àrea de Gestió d’Activitats, Ordenances i 
Administració d’Espai Públic de data 11 de gener de 2021. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple Municipal, de conformitat 
amb allò establert a l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim Local, i l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal. 
 
Per tot això, el Tinent d’Alcalde i Regidor Delegat de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres de reforma “Obres d’adequació de 
local per a la implantació d’una activitat vinculada amb l’àmbit associatiu tipus Esplai 
Juvenil”, que s’adjunta a l’expedient electrònic amb Id núm. 1689267 i núm. Hash 
SHA-512: 
CE8543E5495E85AD0F7E300B4798A0AF4BF29222DFF8C3313D144E5B7163C91A77B
C27A055E953B7AC24473451B86FB922FCAE74F8DFD87C5DAC1B900ACF6E36 amb 
un pressupost estimat de 420.749,11€ (IVA no inclòs) i de 509.106,42€ (IVA inclòs). 
 
Segon.- Sotmetre l’aprovació de l’esmentat projecte a informació pública mitjançant 
inserció d’edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya , i al Tauler d’Anuncis de la Corporació, pel període de trenta dies per tal 
que les persones que es considerin interessades puguin efectuar les al·legacions, 
reclamacions i/o suggeriments que estimin convenients. 
 
Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions, 
reclamacions i/o suggeriments que suposin modificacions al projecte, aquest 
s’entendrà definitivament aprovat. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya; així com al Butlletí d’Informació Municipal. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:55:56 al 00:57:36 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d749300
02?startAt=3356.0 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=3356.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=3356.0
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VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
PUNT VUITÈ.- APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D’OBRES ANOMENAT 
“OBRES ORDINÀRIES DE REFORMA PER LA INSTAL·LACIÓ D’UNA CALDERA DE 
BIOMASSA AL COMPLEX AQUÀTIC I ESPORTIU DE CAN MERCADER DE 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT”.- 

Aprovar inicialment el projectes 
“Obres ordinàries de reforma per 
la instal·lació d’una caldera de 
biomassa al complex aquàtic i 
esportiu de Can Mercader”. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist el projecte d’obres anomenat “Obres ordinàries de reforma per la instal·lació 
d’una caldera de biomassa al Complex acuàtic i esportiu de Can Mercader de Cornellà 
de Llobregat” amb un pressupost estimat de 224.767,51€ (IVA no inclòs) i de 
271.968,69€ (IVA inclòs). 
 
Vist l’informe de data 7 de gener de 2021 subscrit pel Cap d’Edificis Públics i 
Instal·lacions, obrant a l’expedient. 
 
Atès que s’ha tramès la documentació tècnica als Departaments d’Espai Públic, Medi 
Ambient, Acció Territorial i Habitatge i Guàrdia Urbana, segons l’acord adoptat en 
Junta de Govern Local de data 15 de juny de 2006, mitjançant el qual s’aprova la 
Instrucció relativa als tràmits i documents a incorporar en determinats expedients 
sotmesos a l’aprovació de la Junta de Govern Local i del Ple municipal. 
 
Atès el que estableixen els articles 12, 24 i següents, i 34 i següents del Reglament 
d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret núm. 179/95, de 13 de 
juny, pel que fa a les obres locals ordinàries, als documents que han d’integrar el 
projecte, i al procediment per a la seva aprovació en relació a les obres de 
conservació i manteniment; els articles 234 i 235, en relació a les obres locals i al 
contingut del projecte, respectivament, i 274, sobre la competència contractual dels 
Òrgans Locals, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; i els articles 121 i següents 
del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic en quant a l’elaboració del projecte com a acte 
previ a l’adjudicació d’unes obres, la classificació de les obres i el contingut del 
projecte. 
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Atès que el present projecte es defineix com obra ordinària, d’acord al que estableix 
l’article 9 i de reforma, d’acord al que estableix l’article 12.3 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
Vist l’informe emès per la Cap d’Àrea de Gestió d’Activitats, Ordenances i 
Administració d’Espai Públic de data 11 de gener de 2021. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple Municipal, de conformitat 
amb allò establert a l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim Local, i l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal. 
 
Per tot això, el Ponent de la Comissió Informativa de Política Territorial i Espai Públic 
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres anomenat “Obres ordinàries de 
reforma per la instal·lació d’una caldera de biomassa al Complex acuàtic i esportiu de 
Can Mercader de Cornellà de Llobregat” que s’adjunta a l’expedient electrònic amb ID 
1830797 i núm. de Hash SHA-512: 
0B795DCFD596F85FB111D4998A836C9E1F6AE144C790C8AB433D0F19EEF6B16D0F3
B3363250D778AE65AC703CF690EE5053CE42CEDF76942AA348AA0D7CABFD0, amb 
un pressupost estimat de 224.767,51€ (IVA no inclòs) i de 271.968,69€ (IVA inclòs). 
 
Segon.- Sotmetre l’aprovació de l’esmentat projecte a informació pública mitjançant 
inserció d’edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya , i al Tauler d’Anuncis de la Corporació, pel període de trenta dies per tal 
que les persones que es considerin interessades puguin efectuar les al·legacions, 
reclamacions i/o suggeriments que estimin convenients. 
 
Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions, 
reclamacions i/o suggeriments que suposin modificacions al projecte, aquest 
s’entendrà definitivament aprovat. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa  la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya; així com al Butlletí d’Informació Municipal. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:57:37 al 00:58:29 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d749300
02?startAt=3457.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
MOCIONS DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
 
PUNT NOVÈ.- MODIFICAR AMB EFECTES 1 DE FEBRER DE 2021, EL NOMBRE 
DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL EVENTUAL D’AQUEST AJUNTAMENT, I 
SUPRIMIR UN LLOC DE TREBALL D’ASSESSOR DELS GRUPS POLÍTICS.- 

Modificar amb efectes  de febrer 
de 2021, el nombre de llocs de 
treball de personal eventual 
d’aquest Ajuntament, i suprimir 
un lloc de treball d’assessor dels 
grups polítics. 

MOCIO 
... 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, 
d’1 d’abril i dins de les operacions de configuració del nou Cartipàs Municipal, el Ple 
municipal, mitjançant acord adoptat en sessió celebrada en data 2 de juliol següent i 
en el marc establert pel que disposa l’article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, que permet a aquest Ajuntament incloure a 
la seva plantilla un número de llocs de treball de personal eventual que no excedeixi 
del número total de membres de la Corporación. va determinar el nombre, 
característiques i retribucions del personal eventual d'aquest Ajuntament. 
 
Atès que en aquest acord plenari de principi d’aquest mandat, tot i que no s’hi va 
explicitar, es va preveure la possibilitat que els Grups polítics municipals disposessin 
de personal eventual assessor quan els seus portaveus no desenvolupessin les seves 
funcions en règim de dedicació exclusiva, sinó en un règim de dedicació parcial que 
comportés un mínim de dedicació de 20 hores setmanals. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=3457.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=3457.0
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Vist l’escrit presentat per la Portaveu del Grup polític municipal ERC-AM de 15 de 
gener de 2021 - RE núm. 1.536 -, comunicant a aquesta Alcaldia el seu desig de 
passar a un règim de dedicació major, i de renunciar al seu dret a disposar d’un 
assessor/a en règim de personal eventual. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa l’article 104 bis de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local proposa al Ple de 
l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Modificar amb efectes del dia 1 de febrer de 2021 el nombre de llocs de 
treball de personal eventual d’aquest Ajuntament, i suprimir un  lloc de treball 
d’Assessor dels Grups Polítics municipals, dels dos actualment existents. 
 
Segon.- Publicar aquest acord a la Seu Electrònica Municipal i mantenir 
permanentment actualitzada la informació relativa al número, característiques i 
retribucions dels llocs de treball de personal eventual d’aquest Ajuntament i, en 
general i en compliment del Principi de Transparència, difondre en aquest mitjà el 
contingut d’aquest acord, donant així compliment a les obligacions de publicitat 
previstes per l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local i pels articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Publicar, així mateix, aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí d’Informació Municipal, en 
compliment del que estableixen els articles 104.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local i 304 del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament municipal de Recursos Humans, a fi 
que realitzi els tràmits necessaris per a incloure aquesta modificació a la Plantilla de 
Personal. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:58:30 al 00:59:28 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d749300
02?startAt=3510.0 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=3510.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=3510.0
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VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
PUNT DESÈ.- MODIFICAR AMB EFECTES 1 DE FEBRER DE 2021, EL RÈGIM DE 
DEDICACIÓ DE LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM, EN EL SENTIT 
QUE LA SEVA DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS RESTA DETERMINADA EN UN 75% 
DE LA PREVISTA PELS PORTAVEUS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS EN 
RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA.- 

Modificar amb efectes 01-02-
2021, el règim de dedicació de la 
Portaveu del Grup Municipal ERC-
AM, en el sentit que la seva 
dedicació i retribucions resta 
determinada en un 75% de la 
prevista pels Portaveus dels Grup 
Polítics Municipals en règim de 
dedicació exclusiva. 

MOCIO 
... 
 
Un cop constituït el nou Ajuntament derivat del resultat de les Eleccions Locals 
convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril i dins de les operacions de 
configuració del nou Cartipàs Municipal, aquest Ajuntament, mitjançant acord plenari 
adoptat en sessió celebrada en data 2 de juliol següent, posteriorment modificat per 
nou acord plenari de 18 de desembre de 2019, a la vegada que va determinar els 
regidors i regidores que havien de desenvolupar els seus càrrecs en règim de 
dedicació exclusiva o parcial, també va concretar el seu règim de retribucions i 
d’indemnitzacions per assistència a sessions d’òrgans col·legiats municipals, tot això 
en el marc establert pel que disposaven els articles 75 i següents de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l'article 166 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb els articles 32 i següents del ROM, 
interpretats d’acord amb la seva Disposició Addicional. 
 
Atès que en aquest acord plenari de principi d’aquest mandat, tot i que no s’hi va 
explicitar, es va preveure la possibilitat que els Portaveus dels Grups polítics 
municipals desenvolupessin les seves funcions en règim de dedicació exclusiva quan 
no disposessin de personal eventual assessor, i de règim de dedicació parcial, que 
comportés un mínim de dedicació de 20 hores setmanals, quan disposessin de 
personal d’aquesta naturalesa. 
 
Vist l’escrit presentat per la Portaveu del Grup polític municipal ERC-AM de 15 de 
gener de 2021 - RE núm. 1.536 -, comunicant a aquesta Alcaldia el seu desig de 
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passar a un règim de dedicació major, i de renunciar al seu dret a disposar d’un 
assessor/a en règim de personal eventual i tenint en compta que mitjançant Decret 
d’aquesta Alcaldia núm. 151/2021, de data 18 de gener, s’ha procedit a cessar al 
senyor David Bravo Romero, com a assessor eventual del Grup polític municipal ERC-
AM, i que a l’acord precedent d’aquesta mateixa sessió s’ha procedit a modificar el 
nombre de llocs de treball de personal eventual d’aquest Ajuntament, suprimint un  
lloc de treball d’Assessor dels Grups Polítics municipals, dels dos actualment existents. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa l’article 75 i 
següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 
legislació autonòmica concordant, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Modificar amb efectes del dia 1 de febrer de 2021 el règim de dedicació de la 
Portaveu  del Grup municipal ERC-AM previst al punt 7 de l’acord plenari adoptat en 
sessió celebrada en data 2 de juliol següent, posteriorment modificat per nou acord 
plenari de 18 de desembre de 2019, en el sentit que la seva dedicació i retribucions 
resta determinada en un 75  % de la prevista pels Portaveus dels Grups polítics 
municipals en règim de dedicació exclusiva segons el detall següent: 
 
 

Nom Retribucions 
 

 Senyora Raquel Albiol i Gilabert 38.361,00 € 
 
 
Aquest règim comportarà una dedicació mínima de 40 hores setmanals a aquesta 
Corporació.  
 
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Butlletí 
d’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que 
disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al departament de Recursos Humans, pel seu 
coneixement. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:59:29 al 01:02:00 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d749300
02?startAt=3569.0 
 
 
 
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 d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

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

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

Abstenció: 
 

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

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=3569.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=3569.0
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PUNT ONZÈ.- DONAR COMPTE AL PLE DEL NOMENAMENT DE LA SENYORA 
TERESA VIDAL LLARGUÉS COM A PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP MUNICIPAL 
ERC-AM.- 

Donar compte al Ple del 
nomenament de la senyora 
Teresa Vidal Llargués com a 
Portaveu suplent del grup 
municipal ERC/AM. 

MOCIO 
... 
 
Amb motiu de la renovació d’aquesta Corporació derivada del procés d’Eleccions 
locals convocades per Reial Decret 209/2019, el passat 1 d’abril, tots els Regidors i 
Regidores d’aquest Ajuntament van procedir a presentar davant l’Alcaldia una 
declaració signada expressant el Grup Polític Municipal al que desitjaven ser adscrits, 
a efectes de la constitució i conformació dels Grups Polítics Municipals durant aquest 
mandat, i la designació dels seus portaveus, dels quals aquesta Alcaldia va donar 
compte al Ple Municipal que va tenir lloc del 2 de juliol de 2019, en compliment del 
previst per l’article 86, paràgraf 7, del ROM. 
 
Atès que mitjançant escrit presentat el dia 14 de gener d’enguany, amb - RE núm. 
1405 - pel Grup Polític Municipal ERC-AM, es procedeix a designar un Portaveu 
suplent del Grup.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa el paràgraf 2n de 
l’article 86 del ROM, proposa al Ple l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Donar compte al Ple, a efectes informatius, de que com a conseqüència de 
l’escrit presentat pels membres que en l’actualitat composen el Grup Polític Municipal 
ERC-AM, s’ha procedit a nomenar a la senyora Teresa Vidal Llargués, com a Portaveu 
Suplent d’aquest grup. 
 
Segon.- Notificar el present acord als Regidors i Regidores del Grup Polític Municipal 
ERC-AM, així com al Departament de Recursos Humans, pel seu coneixement i 
efectes. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:02:01 al 01:02:17 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d749300
02?startAt=3721.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 
PUNT DOTZÈ.- DEIXAR SENSE EFECTE EL NOMENAMENT EFECTUAT A FAVOR 
DE LA REGIDORA, SRA. TERESA VIDAL I LLARGUÉS, COM A REPRESENTANT 
DEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM EN EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT, I NOMENAR EN EL SEU LLOC A LA REGIDORA, 
SRA. ESTRELLA COROMINAS I MOLLEJA, COM A NOVA REPRESENTANT 
D’AQUEST GRUP MUNICIPAL EN L’ESMENTAT CONSELL.- 

Deixar sense efecte el 
nomenament efectuat a favor de 
la regidora, Sra. Teresa Vidal 
LLargués, com a representant del 
Grup Municipal ERC/AM en el 
Consell Escolar Municipal, i 
nomenar en el seu lloc a la 
regidora, Sra. Estrella Corominas i 
Molleja. 

MOCIO 
... 
 
Vist l’escrit presentant el dia 14 de gener de 2021 –RE núm. 1.402– per la portaveu 
del Grup Municipal ERC-AM, en virtut del qual sol·licita modificar el representant 
proposat a l’inici d’aquest mandat per representar al seu Grup en el Consell Escolar 
Municipal Municipal de Cornellà de Llobregat,  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa l'article 7 del 
Reglament Regulador del Consell Escolar Municipal de Cornellà de Llobregat i en ús 
de les atribucions que legalment té conferides, proposa al Ple de l'Ajuntament 
l'adopció dels següents 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=3721.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=3721.0
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ACORDS 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament efectuat a favor de la regidora, Sra. 
Teresa Vidal i Llargués, com a representant del Grup Municipal ERC-AM en el Consell 
Escolar Municipal de Cornellà de Llobregat i nomenar en el seu lloc a la regidora, Sra. 
Estrella Corominas i Molleja, com a nova representant d’aquest Grup Municipal en el 
Consell Escolar Municipal de Cornellà de Llobregat. 
 
Segon.- Com a conseqüència de l’anterior, la representació dels diferents Grups 
polítics municipals en el Consell Escolar de Cornellà de Llobregat, restarà conformada 
pels Regidors i Regidores que tot seguit es relacionen: 
 
 

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

 

 Senyora Aurora Mendo Sánchez 

 Senyor Enrique Vanacloy Valiente 

 Senyora Lidia Gómez Pla 
 
 

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

 

 Senyora Estrella Corominas i Molleja 
 
 

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

 

 Senyor Pedro Millán Rodríguez 
 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit Podemos 
 

 Senyor Daniel Cots Martín  
 
 

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

 

 Senyor Francisco Valle Carrasco  
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Tercer.- Comunicar aquest acord a les Regidores afectades i a la Portaveu del Grup 
Municipal ERC-AM, pel seu coneixement i efectes, així com al Departament 
d'Educació d’aquest Ajuntament i al Consell Escolar Municipal. 
 
Quart.- Difondre aquest nomenament, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:02:18 al 01:03:52 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d749300
02?startAt=3738.0 
 
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 d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

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

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

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=3738.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=3738.0
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Abstenció: 
 

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

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
 
 

 
PUNT TRETZÈ.- DEIXAR SENSE EFECTE EL NOMENAMENT EFECTUAT A FAVOR 
DE LA REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM, SENYORA ESTRELLA 
COROMINAS MOLLEJA, COM A REPRESENTANT D’AQUEST GRUP EN EL 
CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, I 
NOMENAR EN EL SEU LLOC A LA REGIDORA, SENYORA TERESA VIDAL I 
LLARGUÉS, COM A NOVA REPRESENTANT D’AQUEST GRUP MUNICIPAL EN 
L’ESMENTAT CONSELL.- 

Deixar sense efecte el 
nomenament efectuat a favor de 
la Regidora del Grup Municipal 
ERC/AM, Sra. Estrella Corominas 
Molleja, com a representant 
d’aquest grup en el Centre de 
Normalització Lingüística, i 
nomenar en el seu lloca a la 
regidora, Sra. Teresa Vidal i 
Llargués. 

MOCIO 
... 
 
Atès que mitjançant acord adoptat pel Ple de 24 de juliol de 2019, posteriorment 
modificat mitjançant nou acord plenari de 30 d’octubre de 2019, aquest Ajuntament 
va procedir a nomenar als representants municipals en el Consell del Centre de 
Normalització Lingüística de Cornellà de Llobregat, integrat per la Generalitat de 
Catalunya i diversos Ajuntaments, entre els quals es troba el d’aquesta ciutat.  
 
Atès que mitjançant escrit de data 14 de gener d’enguany, la portaveu del Grup 
Municipal ERC-AM, sol·licita modificar el representant d’aquest grup Ple del Consell 
del Centre de Normalització Lingüística. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Modificar la representació d’aquest Ajuntament en el Centre de 
Normalització Lingüística de Cornellà de Llobregat, en el sentit de deixar sense efecte 
el nomenament efectuat pel Ple de data 24 de juliol de 2019 a favor de la regidora del 
Grup municipal ERC-AM senyora Estrella Corominas Molleja, i nomenar en el seu lloc 
a la regidora senyora Teresa Vidal i Llargués. 
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Segon.- Comunicar aquest acord a les regidores afectats, així com a la Direcció 
General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, i difondre el seu 
contingut, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació 
actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que 
disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:03:53 al 01:04:20 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d749300
02?startAt=3833.0 
 
 
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 d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

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

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

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=3833.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=3833.0
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Abstenció: 
 

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

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 
Tot seguit es fa avinent que, tot i no ser a l’ordre del dia i atesa la seva 
urgència, cal tractar l’assumpte següent: 
 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
URGENCIA PRIMERA.- APROVAR INICIALMENT LA SEGONA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA REGULADORA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS DE 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
 
 
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA 

 
Sotmesa a votació la urgència és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
URGENCIA PRIMERA.- APROVAR INICIALMENT LA SEGONA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA REGULADORA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS DE 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT 

Aprovar inicialment la segona 
modificació de l’Ordenança 
reguladora de circulació de 
vehicles i vianants. 

MOCIO 
... 
 
Vist l’esborrany de document denominat avantprojecte de la Primera Modificació de 
l’Ordenança de circulació de vehicles i vianants. 
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Vist que en data 3 de setembre de 2019 va tenir entrada en vigor l’ Ordenança de 
circulació de vehicles i vianants desplega les competències que l'Ajuntament té 
atribuïdes en matèria de transit, circulació i seguretat viària en el marc del Reial 
Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària, especialment les que 
es deriven de l’article 7.b) respecte "la regulació mitjançant Ordenança municipal, 
dels usos de les vies urbanes, fent compatible l'equitativa distribució dels 
aparcaments entre tots els usuaris amb la necessària fluïdesa del trànsit rodat i amb 
l'ús dels vianants dels carrers, així com l'establiment de mesures d'estacionament 
limitat, per tal de garantir la rotació dels aparcaments, prestant especial atenció a les 
necessitats de les persones amb discapacitat que tenen reduïda la seva mobilitat i que 
utilitzen vehicles, tot això amb la finalitat d'afavorir la seva integració social". 
 
Vist que en data 1 d’octubre de 2020, va entrar en vigor la primera modificació 
parcial de l’esmentada Ordenança, donada la necessitat de introduint una nova 
secció que feia referència a la creació d’estacionaments que faciliten el canvi entre el 
transport privat i col·lectiu, gràcies a la seva ubicació privilegiada prop de les 
estacions d’autobús i tren, així com introduir modificacions en els articles 12, 21, 23, 
24, 33, 34, 35, 36, 39, 47, 49 i 50; establiments la diferenciació entre els tipus de 
elements: bicicletes, cicles de mes de dues rodes dels tipus C0, C1 i C2 i els vehicles 
VMP dels tipus A i B. 
 
Vist que es del tot necessària una segona modificació de la Ordenança de Circulació 
de Vehicles i Vianants de referència, ja que s’ha d’adaptar el seu text, a l’entrada en 
vigor el passat 2 de gener de 2021, del RD 970/2020, de 10 de novembre en que es 
modifica el Reglament General de Circulació aprovat  pel Reial Decret 1428/2003, de 
21 de novembre i i el Reglament General de vehicles, aprovat pel Reial Decret 
2822/1998, de 23 de desembre, en matèria de mesures urbanes de trànsit; en relació 
a les condicions específiques de circulació de bicicletes i vehicles de mobilitat personal 
(VPM), l’article 12 en els seus apartats 2, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 23 i 25. 
 
Així mateix es modifica l’article 34.3, que diu “en el cas de demanar la reserva per 
residència en categoria de titular conductor o titular no conductor, el titular del vehicle 
i el conductor hauran d’estar empadronats al domicili”, i s’afegeix “en la Ciutat de 
Cornellà de Llobregat. 
 
Vist que també s’ha afegit dues Disposicions Addicionals; la Disposició Addicional  
Quarta, respecte a les comunicacions al Registre de vehicles de l’organisme 
autonòmic de la Prefectura central de Transit, dels VMP i de les bicicletes de pedals 
amb pedaleig assistit, i la Cinquena de remissió automàtica a les modificacions dels 
preceptes legals i reglamentaris. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de l’Àrea de Gestió d’Activitats, Ordenances i 
Administració d’Espai Públic, i pel Cap de la Guàrdia Urbana de data , on es justifica el 
marc competencial i el contingut del projecte normatiu. 
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L’Alcalde-President proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment la segona modificació de l’Ordenança de circulació de 
vehicles i vianants: quedant amb el següent redactat els articles: 12 i 34.3 i 
incorporant dues Disposicions Addicionals Quarta i Cinquena, el text literal de les 
modificacions, figura al final de la present proposta d’acord. 
 
Segon.- Sotmetre l’aprovació inicial d’aquesta modificació de l’Ordenança a 
informació pública i audiència als interessats per un termini de trenta dies, a efectes 
de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent Edicte en el 
Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat, en un diari dels de 
major difusió de la Província i al Tauler d’Anuncis d’aquest Ajuntament, transcorregut 
el qual sense que s’hagi presentat cap reclamació ni suggeriment, s’entendrà 
aprovada definitivament sense necessitat de nou acord. 
 
També es donarà difusió, en compliment del principi de transparència, mitjançant la 
seva publicació en la Seu electrònica municipal- Portal de Transparència. 
 
Tercer.- Aprovada definitivament aquesta modificació de l’ Ordenança, es publicarà 
integrament el seu text en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor un cop 
transcorreguts QUINZE dies a partir de la seva total publicació. 
  
Així mateix es publicarà en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i s’inserirà el 
corresponent edicte en el Diari Oficial de la Generalitat i en el Butlletí d’Informació 
Municipal, anunciant la referència del Butlletí Oficial de la Província en que s’hagi 
publicar íntegrament el text. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de 
Catalunya, als efectes previstos en l’article 65.3 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens Locals, dins del termini dels quinze dies següents a la seva aprovació 
definitiva. 
 
Cinquè.- Una vegada en vigor, incloure el text íntegre d’aquesta modificació de 
l’Ordenança, mitjançant la publicació del text resultant, a la Intranet municipal, pel 
seu coneixement per la ciutadania i per facilitar la seva consulta pels diferents 
Departaments municipals, i donar-hi difusió, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal – Portal de Transparència, en compliment del que disposen els 
articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a 
la Informació i Bon govern, 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya i preceptes 
concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu de les 
Administracions Públiques.  
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Text de les modificacions 
 
Es modifica l’article 12 apartat 2, que diu; “Els vehicles VMP dels tipus A i B, tenen 
expressament prohibit circular per les calçades destinades als vehicles de motor que 
formen part de la xarxa bàsica (aquella que concentra un gran flux de trànsit)”. 
 
Que queda redactat de la següent manera: 
 
Article 12 apartat 2; “Els vehicles VMP, tenen expressament prohibit circular per les 
calçades destinades als vehicles de motor que formen part de la xarxa bàsica (aquella 
que concentra un gran flux de trànsit)”. 
 
 
Es modifica l’article 12 apartat 7, que diu; “Les bicicletes i cicles de mes de dues rodes 
del tipus C2, poden circular per les voreres, andanades i passeigs quan no existeixi 
zona especialment habilitada per a circulació de ciclistes, quan l’amplada de la via 
sigui superior a 4,5 metres i 3 metres d’espai lliure, no superant la velocitat màxima 
de 10 KM/h., els cicles C2, només per realitzar tasques càrrega i descàrrega. 
 
Que queda redactat de la següent manera: 
 
Article 12 apartat 7; “Les bicicletes i cicles de mes de dues rodes del tipus C2, poden 
circular per andanades i passeigs, quan no existeixi zona especialment habilitada per 
a circulació de ciclistes, quan l’amplada de la via sigui superior a 4,5 metres i 3 metres 
d’espai lliure, no superant la velocitat màxima de 10 KM/h., els cicles C2, només per 
realitzar tasques càrrega i descàrrega. 

 
 
Es modifica l’article 12 apartat 8, que diu; “L’edat mínima per conduir els VMP A, B, i 
els cicles C0, C1 i C2 o és de 16 anys en tots els casos”. 
 
Que queda redactat de la següent manera: 
 
Article 12 apartat 8; “L’edat mínima per conduir els VMP i cicles de mes de dues rodes 
C0, C1 i C2 serà de 15 anys.”. 
 
 
Es modifica l’article 12 apartat 9, que diu; “Quan la zona especialment habilitada per 
a la circulació de ciclistes estigui en la vorera, andanades o passeigs, les persones 
conductores de bicicletes han de mantenir una posició de conducció que asseguri la 
diligent conducció, també en calçada”. 
 
Que queda redactat de la següent manera: 
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Article 12 apartat 9; “Quan la zona especialment habilitada per a la circulació de 
ciclistes estigui en andanades o passeigs, les persones conductores de bicicletes han 
de mantenir una posició de conducció que asseguri la diligent conducció, també en 
calçada”. 
 
 
Es modifica l’article 12 apartat 10, que diu; “Els VMP dels tipus A i B, i els cicles de 
més de dues rodes dels tipus C0, C1 i C2, circularan preferentment per les  vies 
ciclistes o vies que els hi estiguin especialment destinades i habilitades, aquests 
podran circular: 
 
Que queda redactat de la següent manera: 
 
Article 12 apartat 10; “Els VMP i els cicles de més de dues rodes dels tipus C0, C1 i 
C2, circularan preferentment per les vies ciclistes o vies que els hi estiguin 
especialment destinades i habilitades, aquests podran circular: 
 
 
Es modifica l’article 12 apartat 10, opcions a, que diu; “Pels carrers o zones 30 els 
VMP dels tipus A, B, C01, C1 i C2”. 
 
Que queda redactat de la següent manera: 
 
Article 12 apartat 10, opcions a; “Pels carrers o zones 30 els VMP i els cicles de mes de 
dues rodes C0, C1 i C2”. 
 
 
Es modifica l’article 12 apartat 10, opcions b, que diu; “Pel carril bici en vorera els 
VMP A, B i cicles C0, C1 i C2 sempre que l’amplada de la infraestructura ciclista o 
permeti, només es pot circular en el sentit senyalitzat i a un màxim de 10 Km/h.” 
 
Que queda redactat de la següent manera: 
 
Article 12 apartat 10, opcions b; “Pel carril bici en vorera els VMP i cicles de mes de 
dues rodes C0, C1 i C2 sempre que l’amplada de la infraestructura ciclista o 
permeti, només es pot circular en el sentit senyalitzat i a un màxim de 10 Km/h”. 
 
 
Es modifica l’article 12 apartat 10, opcions c, que diu; “Pel carril bici en calçada els 
VMP A, B, i cicles C0, C1 i C2 sempre que l’amplada de la infraestructura ciclista o 
permeti, només es pot circular en el sentit senyalitzat i a un màxim de 25 Km/h.”  
 
Que queda redactat de la següent manera: 
 
Article 12 apartat 10, opcions c; “Pel carril bici en calçada els VMP i cicles de mes de 
dues rodes C0, C1 i C2 sempre que l’amplada de la infraestructura ciclista o permeti, 
només es pot circular en el sentit senyalitzat i a un màxim de 25 Km/h.” 
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Es modifica l’article 12 apartat 10, opcions d, que diu; “En espais reservats a 
vianants poden circular per voreres, andanades i passeigs, quan l’amplada de la via 
sigui superior a 4,5 metres i 3 metres d’espai lliure, no superant la velocitat màxima 
de 10 KM/h., els VMP dels tipus A, B i C0 C1 i els de C2 per accedir a botiges i locals 
on efectuar càrrega i descàrrega”.  
 
Que queda redactat de la següent manera: 
 
Article 12 apartat 10, opcions d; “En espais reservats a vianants poden circular per 
andanades i passeigs, quan l’amplada de la via sigui superior a 4,5 metres i 3 metres 
d’espai lliure, no superant la velocitat màxima de 10 KM/h., els cicles de mes de dues 
rodes C1 i C2 per accedir a botiges i locals on efectuar càrrega i descàrrega”. 
 
 
Es modifica l’article 12 apartat 10, opcions e, que diu; “Pels carrers de plataforma 
única podran circular els VMP dels tipus A, B i cicles C0, C1 i C2 a una velocitat 
màxima de 10 Km/h”. 
 
Que queda redactat de la següent manera: 
 
Article 12 apartat 10, opcions e; “Pels carrers de plataforma única podran circular els 
VMP i cicles C0, C1 i C2 a una velocitat màxima de 10 Km/h”. 
 
 
Es modifica l’article 12 apartat 10, opció g; que diu; “No podran circular per la vorera 
excepte en les condicions que marca l’apartat d) d’aquest mateix article. 
 
Que queda redactat de la següent manera: 
 
Article 12 apartat 10, opció g; “No podran circular per la vorera”. 
 
 
Es modifica l’article 12 apartat 11, que diu; “S’estableix les següents condicions de 
circulació per les persones conductores de bicicletes i VMP dels tipus A, B i cicles C0, 
C1 i C2, quan circulin per les zones de vianants i voreres habilitades” 
 
Que queda redactat de la següent manera: 
 
Article 12 apartat 11, S’estableix les següents condicions de circulació per les 
persones conductores de bicicletes, VMP i cicles de mes de dues rodes C0, C1 i C2, 
quan circulin per les zones de vianants habilitades”: 
 
 
Es modifica l’article 12 apartat 16, que diu; “Les bicicletes i VMP dels tipus A i B, 
quan circulin pels parcs públics, han de complir les condicions següents:” 
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Que queda redactat de la següent manera: 
 
Article 12 apartat 16; “Les bicicletes i VMP, quan circulin pels parcs públics, han de 
complir les condicions següents:” 
 
 
Es modifica l’article 12 apartat 16, opció f, que diu; “Els VMP dels tipus A i B no 
poden superar la velocitat màxima de 10 Km/h.” 
 
Que queda redactat de la següent manera: 
 
Article 12 apartat 16, opció f; “Els VMP no poden superar la velocitat màxima de 10 Km/h.” 
 
 
Es modifica l’article 12 apartat 17, opció d, que diu; “Llum blanca al davant i 
vermella al darrera, i estar dotades d’elements reflectants degudament homologats, 
excepte VMP del tipus A”. 
 
Que queda redactat de la següent manera: 
 
Article 12 apartat 17, opció d; “Llum blanca al davant i vermella al darrera, i estar 
dotades d’elements reflectants degudament homologats”. 
 
 
Es modifica l’article 12 apartat 18, que diu; “Els conductor i passatgers de bicicletes 
menors de 16 anys estan obligats a dur un casc homologat. Els conductors de VMP 
del tipus B també estan obligats a dur casc homologat, els conductors dels cicles dels 
tipus C0, C1 i C2, es recomanable”. 
 
Que queda redactat de la següent manera: 
 
Article 12 apartat 18; “Els conductor i passatgers de bicicletes menors de 16  anys 
estan obligats a dur un casc homologat. Els conductors de VMP també estan obligats 
a dur casc homologat, els conductors dels cicles dels tipus C0, C1 i C2, es 
recomanable. 
 
 
Es modifica l’article 12 apartat 19, que diu; “Els menors de 16 anys no poden conduir 
VMP dels tipus A, B i cicles C0, C1 i C2. Si els conductors de C1 transporta persones 
hauran de ser major de 18 anys. Els majors de 12 anys podran fer us dels VMP A que 
siguin adequats per a la seva edat, altura i pes, fora de les zones de circulació, en 
espais tancats al trànsit en els que no estigui prohibida la utilització d’aquests 
vehicles, sempre que estiguin acompanyats d’un major de 18 anys que en serà el 
responsable”. 
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Que queda redactat de la següent manera: 
 
Article 12 apartat 19; “Els menors de 15 anys no poden conduir VMP i cicles C0 C1 i 
C2. Si els conductors de C1 transporta persones hauran de ser major de 18 anys. Els 
majors de 12 anys podran fer us dels VMP que siguin adequats per a la seva edat, 
altura i pes, fora de les zones de circulació, en espais tancats al trànsit en els que no 
estigui prohibida la utilització d’aquests vehicles, sempre que estiguin acompanyats 
d’un major de 18 anys que en serà el responsable”. 
 
 
Es modifica l’article 12 apartat 23, que diu; “Els conductor de VMP dels tipus A, B i 
cicles C0, C1 i C2, hauran de:” 
 
Que queda redactat de la següent manera: 
 
Article 12 apartat 23; “Els conductor de VMP i cicles de mes de dues rodes C0, C1 i 
C2, hauran de:” 
 
 
Es modifica l’article 12 apartat 25, que diu; “Les  bicicletes i Els VMP dels tipus  A i B 
han d’estacionar-se preferentment als llocs especialment destinats a aquesta 
finalitat. En cas de no existir llocs a les immediacions o estar ocupats, les bicicletes 
poden estacionar-se en altres parts de la via. Els cicles de mes de dues rodes C0, C1 i 
C2, han d’estacionar-se preferentment als llocs destinats a aquesta finalitat. En cas de 
no existir llocs a les immediacions o estar ocupats, poden estacionar-se a les bandes 
d’estacionament en calçada, havent de complir amb les condicions establertes per a 
la resta de vehicles”. 
 
Que queda redactat de la següent manera: 
 
l’article 12 apartat 25; “Les bicicletes i els VMP han d’estacionar-se  preferentment als 
llocs especialment destinats a aquesta finalitat. En cas de no existir llocs a les 
immediacions o estar ocupats, les bicicletes poden estacionar-se en altres parts de la via. 
Els cicles de mes de dues rodes  C0, C1 i C2, han d’estacionar-se preferentment als llocs  
destinats a aquesta finalitat. En cas de no existir llocs a les immediacions o estar ocupats, 
poden estacionar-se a les bandes d’estacionament en calçada, havent de complir amb les 
condicions establertes per a la resta de vehicles. 
 
 
Article 34 apartat 3, que diu; “En el cas de demanar la reserva per residència en 
categoria de titular no conductor, el titular del vehicle i el conductor hauran d’estar 
empadronats al mateix domicili”. 
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Que queda redactat de la següent manera: 
 
Article 34 apartat 3, que diu; “En el cas de demanar la reserva per residència en 
categoria de titular conductor i titular no conductor, el titular del vehicle i el 
conductor hauran d’estar empadronats al mateix domicili en la ciutat de Cornellà de 
Llobregat”. 
 
 
S’afegeix les següents disposicions addicionals; 
 
Disposició Addicional Quarta 
 
Les entitats locals podran comunicar al registre de Vehicles de l’organisme autonòmic 
de la Prefectura Central de Transit, els vehicles de mobilitat personal i bicicletes de 
pedals amb pedaleig assistit enregistrats al seus municipis, d’acord amb el que 
determini l’òrgan autònom de la Prefectura central de Transit. 
 
Disposició Addicional Quinta 
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 
es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
La modificació dels anteriors articles comporta automàticament la modificació dels 
mateixos articles en l’annex III. 
 

CIRCULACIÓ DE BICICLETES I VMP 

Norma Art. Ap. Sub. Descripció Import Grau 

OMC 12 2  
CIRCULAR AMB VMP PER LA CALÇADA DE LA XARXA BÀSICA AMB GRAN 
FLUX DE TRANSIT 

100 LLEU 

OMC 12 10 d 
CIRCULAR UN VMP EN ANDANES I PASSEIGS QUAN AQUESTS NO TINGUIN 
LES MIDES AUTORITZADES PER FER-HO 

60 LLEU 

OMC 12 10 e 
CIRCULAR ELS VMP PER CARRERS DE PLATAFORMA UNICA A MES DE 10 
KM/H 

100 LLEU 

OMC 12 10 f CIRCULAR ELS VMP SENSE RESPECTAR EL SENTIT DE CIRCULACIÓ 90 LLEU 

OMC 12 10 g CIRCULAR ELS VMP PER LES VORERES 100  LEU 

OMC 12 16 a 
CIRCULAR EN BICICLETA O VMP EN PARCS PÚBLIS SENSE RESPECTAR LA 
PREFERÈNCIA DELS VIANANTS 

60 LLEU 

OMC 12 16 b 
CIRCULAR EN BICICLETA O VMP EN PARCS PÚBLIS SENSE EL PATRIMONI 
NATURAL I EL MOBILIARI URBÀ 

60 LLEU 

OMC 12 16 f 
SUPERAR ELS VMP A LA VELOCITAT MÀXIMA DE 10 KM/H, ELS CICLES C2 ELS 
25 KM/H 

100 LLEU 

CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES DE BICICLETES I VMP 

Norma Art. Ap. Sub. Descripció Import Grau 

OMC 12 17 d 
NO PORTAR ELS VMP REFLECTATNS BLANCS AL DAVANT O VERMELLS AL 
DARRERA DURANT LES HORES NOCTURNES 

100  LLEU 

TRANSPORT DE PERSONES EN BICICLETA I VMP 

Norma Art. Ap. Sub. Descripció Import Grau 

OMC 12 18  CIRCULAR EL CONDUCTOR DE UN VMP SENSE DUR EL CASC HOMOLOGAT 60 LLEU 

OMC 12 19  CONDUIR UN VMP I CICLES C0, C1 i C2 UN MENOR DE 15 ANYS 60 LLEU  

OMC 12 19  
CONDUIR UN CICLE C1 QUE TRANSPORTANT PERSONES UN MENOR DE 18 
ANYS 

100 LLEU 
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Text íntegre de l’Ordenança:  
 
SEGONA MODIFICACIO DE L’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS 
DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
 
“PREÀMBUL” 
 
Amb aquesta Ordenança l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat pretén regular els 
drets i deures dels vianants, conductors de vehicles, tant de servei públic com 
particulars, de titulars de vehicles i activitats de transport, així com la dels usuaris 
de reserves d’estacionament i llicències de gual. 
 
L’ordenança de circulació vol complementar a través de les competències municipals 
la Llei de Seguretat Vial, els seus reglaments i la resta de normativa existent 
d’aplicació a la nostra ciutat. 
 
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que va aprovar la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, el Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text 
articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària i el 
Reial Decret 1428/2003 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament General de 
Circulació, confereixen als municipis potestat reglamentària per regular els usos de 
les vies públiques i la circulació de vehicles i vianants, amb subjecció als principis i 
normes contingudes en aquestes disposicions. 
 
La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, estableix els principis i els objectius als 
quals ha de respondre una gestió de la mobilitat de les persones i del transport de les 
mercaderies dirigida a la sostenibilitat i la seguretat, i imposa als ajuntaments 
l’elaboració d’un document bàsic, el Pla de mobilitat urbana, per configurar les 
estratègies de mobilitat sostenible a cada municipi. 
 
La creixent complexitat i l’augment del trànsit rodat, junt amb la necessitat de 
compartir el territori entre totes les parts implicades i fer-ho d’una manera sostenible, 
fa necessària la incorporació de les novetats normatives i l’adaptació de les 
disposicions de caràcter general a les particularitats del nostre temps, donant un 
contingut eminentment urbà que configuri una mobilitat més sostenible, ajudant a 
millorar la circulació de vehicles i vianants, prestant especial atenció a les persones 
amb mobilitat reduïda, el transport públic i a l’ús de bicicletes. 
 
Amb aquests objectius l’ordenança incorpora una millor regulació de l’estacionament 
de tots els vehicles, així com sobre la circulació de bicicletes i altres vehicles de 
mobilitat personal (VMP), noves zones d’estacionament amb control horari (zona 
blava), noves zones d’estacionament limitat i controlat per a residents (zona verda), 
noves zones d’estacionament limitat i controlat per dies festius (zona vermella), noves 
zones de parada escolar (peto i adéu), nous passos escolars en les proximitats de les 
escoles, o la possibilitat de crear noves zones de velocitat limitada a 30, 20 o 10 km/h. 
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Es creen els aparcaments anomenats aparcaments d’intercanvi P+R (PARK & RIDE), 
que són estacionaments a la via pública que faciliten el canvi entre el transport privat 
i col·lectiu. 
 
 
TÍTOL PRELIMINAR 
Objecte i àmbit d’aplicació 
 
Article 1. Objecte i àmbit 
 
1. L’objecte d’aquesta Ordenança és el desenvolupament de la competència 

municipal en matèria de trànsit, circulació, estacionament i seguretat viaria 
sobre les vies urbanes i travessies de la ciutat, així com sobre qualsevol espai 
obert a la lliure circulació de persones i vehicles en el marc de les normes 
europees, estatals i autonòmiques que siguin d’aplicació. 

2. Les normes contingudes en aquesta Ordenança atenen principalment a la 
seguretat de tots els usuaris, tot garantint l’ús a través de l’ordenació i la 
regulació viària, i seran d’aplicació en totes les vies del terme municipal. 

3. Les vies públiques i travessies considerades urbanes del terme municipal de 
Cornellà de Llobregat es classifiquen en zones residencials o de vianants, nucli 
urbà i zona industrial. 

4. El concepte de via utilitzat en aquesta Ordenança comprèn les vies i terrenys 
públics aptes per a la circulació de titularitat municipal dins del terme 
municipal de Cornellà de Llobregat, les vies i terrenys que, sense tenir tal 
aptitud, siguin d’ús comú i en defecte d’altres normes, les vies i terrenys 
privats que siguin utilitzats per una col·lectivitat indeterminada d’usuaris. 

5. Els agents de la Guàrdia Urbana tenen la competència de la vigilància del 
trànsit en totes les vies de titularitat municipal. 

6. Les zones d’estacionament amb limitació d’horari (Zona blava), seran 
controlades per personal auxiliar de la Guàrdia Urbana amb categoria de 
vigilant. 

7. Quan les circumstàncies ho requereixin s’adaptaran les mesures especials de 
regulació i ordenació del trànsit amb la prohibició o restricció de la circulació 
de vehicles, la canalització de les entrades o sortides de la ciutat per 
determinades vies o la reordenació de l’estacionament i es farà compatible la 
distribució equitativa entre els usuaris. 

8. Aquestes mesures poden comptar amb la col·laboració de personal aliè a la 
Guàrdia Urbana, que en categoria d’auxiliars poden col·laborar en la regulació 
i desviament del trànsit, especialment quan es tracti d’esdeveniments públics o 
proves de caràcter esportiu o cultural i que poden afectar a qualsevol zona de la 
ciutat. 

9. Els auxiliars seran identificables de la resta d’usuaris per la utilització 
obligatòria d’una armilla reflectant amb la finalitat d’identificar-se com a 
personal de l’organització de l’esdeveniment corresponent. 

 



 58 

 
TÍTOL I 
Normes sobre ordenació del trànsit 
 
 

Capítol I. Senyalització 
 
Article 2. Règim dels senyals 
 
1. Els senyals preceptius col·locats a les entrades del terme municipal regeixen 

en tot el seu àmbit territorial, llevat de la senyalització específica per a un tram 
de via. 

2. Els senyals que estan a les entrades de les zones de vianants o de circulació 
restringida regeixen en general en tot l’àmbit i perímetre respectiu. 

3. Les ordres, indicacions i senyals dels agents de la Guàrdia Urbana prevaldran 
sobre qualsevol altre senyalització. Els senyals d’altres treballadors, que sense 
tenir la condició d’agent de l’autoritat, estiguin col·laborant amb la Guàrdia 
Urbana, amb l’autorització i/o sota la supervisió dels seus agents, tindran la 
condició d’auxiliars de la Guardia Urbana i les accions que desenvolupin en 
l’àmbit de les funcions delegades hauran de ser obeïdes. 

4. Les cintes de delimitació i les tanques, col·locades a la calçada o la vorera, 
tindran la mateixa consideració que els senyals d’abalisament. 

5. Només s’autoritzaran els senyals d’indicació que siguin d’interès general i en 
tot cas, prèvia sol·licitud per a la seva instal·lació. 

6. Els senyals d’ordenació del trànsit instal·lats a la via pública en el terme 
municipal estaran subjectes en quan a format, signes, característiques i 
condicions tècniques als establertes al Reial Decret 1458/2003 de 21 de 
desembre pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació, al Catàleg 
Oficial de senyals de circulació i en el seu defecte al Manual de Senyalització 
Urbana del municipi. 

7. Els senyals verticals d’ordenació del trànsit podran canviar les seves 
dimensions quan aquests estiguin instal·lats en semàfors amb suports 
verticals, únicament passant de 60 cm de diàmetre a 40 cm de diàmetre, i 
poden estar ubicats al damunt del suport o als costats depenent de les 
circumstàncies i de la ubicació del semàfor, així com de les característiques i 
elements del carrer. 

 
 
Article 3. Protecció i retirada dels senyals 
 
1. Es requereix autorització municipal per col·locar, retirar, traslladar o ocultar la 

senyalització fixa o provisional següent: vertical, semàfors, horitzontal, d’obres 
i senyals i elements d’abalisament a la via pública, encara que sigui només de 
caràcter informatiu. 

2. Es prohibeix col·locar publicitat o una instal·lació anàloga a la senyalització 
esmentada en el punt anterior i al seu voltant sense autorització municipal. 
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3. Es prohibeix la col·locació de tendals, cartells, anuncis i instal·lacions en  

general, que impedeixen o dificultin als usuaris la normal visibilitat de la 
senyalització. 

4. Es prohibeix qualsevol manipulació, modificació o ús indegut de la 
senyalització que la pugui deteriorar, induir a la confusió, o reduir-ne la 
visibilitat o l’eficàcia, sense perjudici de les responsabilitats penals en que es 
pugui incórrer. 

5. Es prohibeix col·locar plaques, cartells, marques, anuncis i instal·lacions 
anàlogues que per les seves dimensions, disseny, color o contingut puguin 
distreure l’atenció dels conductors, o enlluernin els usuaris de la via pública. 

6. Si es redueix la visibilitat de la senyalització com a conseqüència de sobresortir 
a la via pública qualsevol tipus d’arbrat, vegetació o un altre element d’una 
propietat privada, l’Autoritat municipal requerirà al seu propietari perquè el 
retiri o talli; en cas d’absència o de negativa del titular, es procedirà d’ofici a 
la seva retirada. Les despeses ocasionades aniran a càrrec del titular. 

7. Es obligació dels usuaris de la via la comunicació a la Guàrdia Urbana dels 
danys que causin de forma accidental als senyals o elements de les vies 
públiques. 

8. Els danys que voluntàriament es puguin causar a les instal·lacions i senyals, 
seran indemnitzats fins a la seva completa reposició pel seu autor, sense  
perjudici, de  la sanció i de la responsabilitat penal que es pogués originar. Si 
aquest incompleix l’obligació de comunicar el dany a l’autoritat municipal o a 
la Guàrdia Urbana al més aviat possible, serà també sancionat per aquest 
motiu. 

9. L’Ajuntament retirarà immediatament tota aquella senyalització que no 
estigui degudament autoritzada o no compleixi les normes en vigor o les 
condicions de l’autorització pel que fa a forma, dimensió, materials, missatge i 
condicions de la instal·lació. 

10. La retirada serà a càrrec d’aquell que resulti responsable de la seva 
col·locació, sens perjudici de les sancions que s’escaiguin. I això tant pel que fa 
als senyals no reglamentaris, com si es incorrecta la forma, col·locació o 
disseny del senyal o cartell indicador. 

11. L’Ajuntament requerirà l’adaptació a la normativa en vigor de qualsevol  
senyalització instal·lada amb autorització municipal, incloent el manual de 
senyalització Urbana per a la ciutat de Cornellà. 

12. La prestació de serveis de la Guàrdia Urbana amb motiu de la senyalització 
excepcional de zones per necessitats privades per mudances, obres, instal·lació 
de contenidors o sacs per obres a via publica, etc. que generen a mes la 
restricció de places d’estacionament i/o la retirada de vehicles de la via 
publica, meritaran l’obligació de pagament de les taxes corresponents 
regulades a les ordenances fiscals. 
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Article 4. Normes d’instal·lació de senyals 
 
Els senyals verticals i horitzontals autoritzats s’han d’instal·lar seguint les 
prescripcions que marca la normativa vigent i el Manual de Senyalització Urbana del 
municipi. 
 
 
Article 5. Senyalització d’accessos a espais privats (Centres Comercials i altres) 
 
L’Ajuntament podrà requerir als titulars d’espais privats que tinguin accés directe a 
la via pública i que siguin utilitzats per un nombre indeterminat d’usuaris per a la 
circulació de vehicles, que col·loquin els senyals de circulació adients per tal de 
garantir la seguretat a l’hora d’incorporar-se a la via pública. Les despeses i costos 
que es puguin originar per la instal·lació d’aquest senyals aniran a càrrec del 
propietari dels accessos. 
 
 
Article 6. Senyalització dels canvis d’ordenació del trànsit 
 
1. La Guàrdia Urbana per raons de seguretat, d’ordre públic, d’emergència, 

dispositius especials de trànsit o per garantir la fluïdesa de la circulació, podrà 
modificar temporalment l’ordenació de la circulació en aquells indrets on es 
produeixin grans concentracions de persones o vehicles, on es desenvolupin 
proves esportives que afecten un nombre important de vies publiques de 
Cornellà de Llobregat, o on existeixi qualsevol situació d’emergència o que per 
raons de vialitat faci recomanable aquesta modificació. Amb aquest fi, la 
Guàrdia Urbana podrà col·locar, retirar o anul·lar provisionalment els senyals 
que calgui, com també prendre les mesures preventives oportunes. 

2. Qualsevol persona o entitat que projecti organitzar curses, concursos, 
caravanes o qualsevol altre manifestació esportiva o de qualsevol altre mena 
que afectin a les vies públiques urbanes, sense perjudici de les superiors 
facultats que corresponen a l’autoritat governativa, haurà d’aconseguir la 
corresponent autorització municipal, i serà preceptiu l’informe previ de la 
Guàrdia Urbana per determinar els itineraris, horaris i normes a les quals 
haurà d’ajustar-se la celebració de cascun dels actes. 

 
 
 

Capítol II. Obstacles 
 
Article 7. Obstacles a la via pública. Definició i llicències 
 
1. S’entén com a obstacle un element que ocupi l’espai destinat al trànsit de 

vehicles i persones, sense ser un element estructural ni de mobiliari urbà. 
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2. A la via pública està prohibida la realització d’obres, activitats i instal·lacions o 

col·locació de qualsevol tipus d’elements que limitin o facin perillosa la 
circulació de vianants o vehicles, o destorbar la parada o l’estacionament. Si 
per qualsevol circumstància es fa necessari dur a terme les accions abans 
esmentades, caldrà l’autorització municipal. 

3. No obstant, en cas de força major i amb la finalitat de senyalitzar un perill 
d’imprevist, es podrà ocupar, amb la deguda precaució, la via pública amb 
senyals o altres objectes, comunicant-lo immediatament a la Guàrdia  Urbana 
per tal d’adoptar les mesures convenients. 

4. L’autorització municipal preceptiva requerirà l’informe previ de la Guàrdia 
Urbana, en relació al grau d’afectació del trànsit de vehicles i de vianants, i a 
les mesures necessàries per garantir el normal desenvolupament de la 
circulació afectada. 

5. El titular del permís o la persona que executi els treballs, obres o  instal·lacions 
serà el responsable de prendre i mantenir les mesures de seguretat adients, 
com ara la vigilància, delimitació, protecció, senyalització i, si cal, la 
il·luminació de l’obstacle en horari nocturn. 

6. L’Ajuntament pot  autoritzar la col·locació d’objectes en la via pública, tals 
com pivots, jardineres, boles, i d’altres de similars característiques, a fi i efecte 
de millorar i racionalitzar la circulació de vianants i de vehicles. 

7. Per Decret d’Alcaldia es podran regular les condicions per poder realitzar les 
activitats que afectin a la via pública, restant les mateixes subjectes a 
autorització o llicència municipal. 

8. No es concedirà la llicència en els casos en què concorrin les circumstàncies 
següents: 
a. Quan els obstacles dificultin greument la circulació, parada o 

estacionament de vehicles, o el trànsit de vianants. 
b. Quan la col·locació dels obstacles pugui deteriorar les vies. 

9. La instal·lació de pancartes a la via pública haurà de fer-se de manera que no 
obstaculitzi la circulació de vehicles de tercera categoria i, en tot cas, a una 
alçada mínima de quatre metres. 

10. La instal·lació d’elements en les voreres i a d’altres espais d’ús públic haurà de 
fer-se de manera que no destorbin la lliure circulació dels vianants i amb les 
garanties de seguretat necessàries. 

11. Es prohibeix rentar qualsevol vehicle o aparell de locomoció a la via pública, 
així com la seva reparació, llevat d’avaries de poca importància esdevingudes 
en el mateix lloc i, sempre i quan no s’embruti el terra o la calçada amb olis, 
gasolines o d’altres líquids. 

12. Resta prohibida l’estada prolongada d’un vehicle a la via pública que pugi 
generar qualsevol tipus de perill a la resta d’usuaris. 

13. Resta prohibida l’estada prolongada d’un vehicle a la via pública amb 
símptomes que puguin  presumir el seu estat d’abandonament i, en tot cas, 
mai no podran estacionar al mateix lloc per temps superior als 16 dies. 
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Article 8. Retirada d’obstacles. 
 
L’autoritat municipal i els seus agents, poden ordenar la retirada dels obstacles de la 
via pública al responsable de la seva col·locació i, en cas d’absència o negativa 
d’aquest, procedir d’ofici a la seva retirada en els casos següents: 
 
1. Quan no s’hagi obtingut la corresponent autorització municipal en aquells 

casos que sigui preceptiva. 
2. Quan s’hagin exhaurit les circumstàncies que motivaren la col·locació de 

l’obstacle o objecte, o s’ultrapassi el termini de vigència de l’autorització. 
3. Quan la col·locació o característiques de l’objecte o instal·lació no s’ajusti a les 

condicions de l’autorització municipal. 
4.  Quan per la seva situació o instal·lació posi en perill la circulació de vehicles i 

vianants. 
5.  Quan l’obstacle resti a la via pública amb símptomes d’abandonament per 

part del seu titular. 
6. Quan l’obstacle destorbi o creï un risc per a la circulació de vehicles o vianants, 

o quan estigui lligat o encadenat a un element estructural o del mobiliari urbà 
de la via publica o a un element d’una façana. 

7. Les despeses que produeixi la retirada dels obstacles seran a càrrec del 
responsable de la seva col·locació. 

 
 
 

Capítol III. Circulació a les vies 
 
Article 9. Normes de comportament dels vianants 
 
1. Els vianants han de transitar per les voreres, passeigs o llocs a ells destinats, 

preferentment per la seva dreta, extremant les precaucions en arribar a les 
entrades i sortides de garatges, els menors de 12 anys, sota la responsabilitat 
dels pares o responsables que tinguin la guarda, podran circular per las 
voreres, andanades i passeigs amb patins, patinets, monopatins, tricicles, 
bicicletes i similars, adequa’n la seva velocitat a la dels vianants, sense superar 
la velocitat de 10 Km/h, i amb subjecció del que disposa l’article 12. 

2. Es prohibeix la circulació per la calçada dels patins, patinets, monopatins, 
tricicles, bicicletes d’infants (menors de 12 anys). 

3. Els vianants han de creuar les calçades pels passos senyalitzats i, si no n’hi ha, 
pels extrems de les illes, perpendicularment a la calçada, amb les precaucions 
necessàries, sense detenir-se ni entorpir el pas a altres usuaris. 

4. Els pares o els responsables d’infants vetllaran per la seva seguretat quan 
hagin de circular o romandre a la via pública, i segons el cas hauran de 
prendre les precaucions necessàries per evitar que es puguin crear situacions 
de perill o danys personals a si mateixos o a terceres persones. 
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5. Els vianants no poden creuar les vies del tramvia fora dels passos de vianants 
habilitats, tant si estan regulats per semàfor com si no ho estan, i adoptaran 
les  precaucions necessàries que permetin travessar-les amb seguretat. 

6. Els vianants que facin ús de les parades de transport públic han de romandre 
dins dels límits de la parada o a sobre la vorera o zones de seguretat 
específiques, mai a la calçada. 

7. Els vianants no poden creuar les places o rotondes per la calçada. Si no estan   
habilitades per fer-ho, han de envoltar-les. 

8. A excepció dels casos d’emergència o prestació d’un servei públic urgent per 
part dels vehicles policials, sanitaris o de bombers, els vianants tenen 
preferència de pas sobre els vehicles en els supòsits següents: 
a. Als passos de vianants degudament senyalitzats 
b. Als passos d’escolars degudament senyalitzats 
c. A les voreres 
d. A les zones de mercats i fires 
e. Als carrers sense voreres, de plataforma única o amb voreres estretes 
f. Als carrers senyalitzats com a residencials 
g. A les illes de vianants 
h A les zones de prioritat invertida 

9. Les persones amb mobilitat reduïda per disminució física o per edat avançada, 
i les persones que acompanyin infants -amb cotxets o sense-, carregades amb 
objectes, i d’altres situacions anàlogues, tenen especial preferència sobre la 
resta d’usuaris quan circulin per zones reservades als vianants o quan, si és 
imprescindible, ho facin per la calçada. 

 
 
Article 10. Bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP) 
 
1. Aquest article regula els usos i circulació de bicicletes i vehicles de mobilitat 

personal a la ciutat de Cornellà. 
2. A efectes d’aquesta Ordenança, s’entén per vehicles de mobilitat personal i 

cicles de més de dues rodes aquells vehicles moguts per la força muscular o 
ajudats per energia elèctrica que estan recollits a l’annex I, tal i com estableix 
la Instrucció 16/V-124 de la DGT. 

3. Les persones físiques o jurídiques que realitzin una activitat econòmica de amb 
bicicletes, cicles de més de dues rodes i/o VMP, han de contractar una 
assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi els danys a tercers. 

 
 
Article 11. Normes en la conducció de bicicletes 
 
1. Els ciclistes han de transitar a les vies urbanes per les calçades, els carrils bici  i 

per les zones especialment habilitades. S’entén per zones especialment 
habilitades les que la normativa estableix exclusivament com a destinades a la 
circulació de bicicletes, aquelles que la senyalització ho permet i aquelles en 
les quals existeixi una autorització expressa. 
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2. En els casos que no es donin les circumstàncies del punt anterior, s’aplicarà la 
normativa general en quan a prioritats de pas entre vehicles i amb subjecció a 
l’article 12 de la present ordenança. 

3. Els conductors de bicicletes tenen prohibit:  
a. Circular amb el vehicle recolzat en una roda.  
b. Agafar-se a altres vehicles en marxa. 
c. Deixar el manillar amb ambdues mans. 
d. Circular fent zig-zag entre vehicles en marxa. 
e. Carregar la bicicleta amb objectes que dificultin les maniobres o redueixin la 

visió. 
f. Circular amb auriculars o cascos connectats a aparells receptors o 

reproductors de so o de telefonia mòbil. 
g. No podran circular amb taxes d’alcohol superiors a les establertes 

reglamentàriament, ni amb presencia de drogues. 
h. Circular per la vorera, andanes i passeigs, a excepció de que la circulació es 

desenvolupi per persones adultes que acompanyin a ciclistes menors de 12 
anys. 

i. Ser arrossegats per altres vehicles. 
j. Utilitzar durant la conducció dispositius de telefonia mòbil. 
k. La pràctica d’acrobàcies i jocs d’habilitats amb bicicletes i VMP0 fora de les 

àrees autoritzades. 
 
 
Article 12. Condicions específiques de circulació de bicicletes i VMP 
 
1 La circulació de bicicletes i de cicles de mes de dues rodes dels tipus 

C0, C1 i C2 per la calçada han de desenvolupar-se preferentment per al carril 
més proper a la vorera, gaudint de les prioritats de pas previstes a les normes 
de trànsit vigents. 

2 Els vehicles VMP, tenen expressament prohibit circular per les calçades 
destinades als vehicles de motor que formen part de la xarxa bàsica (aquella 
que concentra un gran flux de trànsit). 

3 La circulació pel carril bici dona prioritat de pas a les bicicletes respecte als 
vehicles a motor i també quan els vehicles a motor realitzin, a les calçades, 
maniobres de gir a dreta i esquerra i tallin el sentit de la marxa de la persona 
ciclista quan circulin en grup, i el primer hagi iniciat ja la el creuament o hagi 
entrat en una glorieta o rotonda. 

4 Les bicicletes i els cicles de més de dues rodes (C0, C1 i C2), poden circular en 
ambdós sentits de la marxa en vies de doble sentit, als carrers de vianants, 
carrers residencials de velocitat màxima 20 Km/h i quan tinguin plataforma 
única, quan hi hagi senyalització especifica que ho autoritzi. 

5 S’entén per via urbana de plataforma única aquella que presenta un sol nivell 
arquitectònic o de rasant en el paviment entre la calçada i la vorera, malgrat 
els materials que integrin aquestes parts de la via presentin diferencies. 

6 Les bicicletes també poden circular per voreres, andanes i passeigs només 
quan la circulació es desenvolupi per persones adultes que acompanyin als 
ciclistes menors de 12 anys. 



 
 

 
 

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

 

 65 

 
7 Les bicicletes i cicles de mes de dues rodes del tipus C2, poden circular per 

andanades i passeigs, quan no existeixi zona especialment habilitada per a 
circulació de ciclistes, quan l’amplada de la via sigui superior a 4,5 metres i 3 
metres d’espai lliure, no superant la velocitat màxima de 10 KM/h., els cicles 
C2, només per realitzar tasques càrrega i descàrrega. 

8 L’edat mínima per conduir els VMP i cicles de mes de dues rodes C0, C1 i C2 
serà de 15 anys. 

9 Quan la zona especialment habilitada per a la circulació de ciclistes estigui en 
andanades o passeigs, les persones conductores de bicicletes han de mantenir 
una posició de conducció que asseguri la diligent conducció, també en calçada. 

10 Els VMP i els cicles de més de dues rodes dels tipus C0, C1 i C2, circularan 
preferentment per les vies ciclistes o vies que els hi estiguin especialment  
destinades i habilitades, aquests podran circular: 
a. Pels carrers o zones 30 els VMP i els cicles de mes de dues rodes C0, C1 i C2 
b. Pel carril bici en vorera els VMP i cicles de mes de dues rodes C0, C1 i C2 

sempre que l’amplada de la infraestructura ciclista o permeti, només es pot 
circular en el sentit senyalitzat i a un màxim de 10 Km/h. 

c.  Pel carril bici en calçada els VMP i cicles de mes de dues rodes C0, C1 i C2 
sempre que l’amplada de la infraestructura ciclista o permeti, només es pot 
circular en el sentit senyalitzat i a un màxim de 25 Km/h. 

d. En espais reservats a  vianants  poden  circular  per andanades i passeigs, 
quan l’amplada de la via sigui superior a 4,5 metres i 3 metres d’espai 
lliure, no superant la velocitat màxima de 10 KM/h., els cicles de mes de 
dues rodes C1 i C2 per accedir a botiges i locals on efectuar càrrega i 
descàrrega. 

e. Pels carrers de plataforma única podran circular els VMP i cicles C0, C1 i C2 
a una velocitat màxima de 10 Km/h. 

f. Hauran de respectar el sentit de circulació establert (unidireccional o 
bidireccional) o definit per la senyalització. 

g. No podran circular per la vorera . 
11 S’estableix les següents condicions de circulació per les persones conductores 

de bicicletes i VMP, i els cicles de més de dues rodes dels tipus C0, C1 i C2, 
quan circulin per les zones de vianants i voreres habilitades: 
a. Han de respectar la preferència dels vianants. 
b. Han d’evitar circular a menys de 1’5 metres de les façanes i extremar 

l’atenció respecte la incorporació de ciutadans dels immobles a la vorera. 
c. S’han d’abstenir de fer qualsevol maniobra que pugui afectar a la seguretat 

dels vianants. 
d. Han de reduir la velocitat quan travessin un pas de vianants per evitar 

situacions de conflicte amb els vianants, i passar prenent les precaucions  
necessàries,  respectant  sempre la preferència dels vianants. 

e. S’ha d’adequar la velocitat al pas de les persones vianants. 
f. S’ha de conduir amb la diligència i precaució necessàries per evitar danys 

propis o aliens, evitant posar en perill la resta d’usuaris de la via. 
g. S’ha de mantenir la distància de separació mínima de 1’5 metre respecte 

de les persones vianants.  



 66 

 
 
h. En els espais reservats als vianants, s’ha de suspendre la circulació 

abaixant del vehicle i caminat al seu costat, en els moments d’alta 
intensitat o aglomeració de circulació de persones, o quan no resulti 
possible mantenir respecte d’elles un metre de distància, o circular en línea 
recta de manera continuada. 

12 Els enginys mecànics sense motor VMP0, no podran circular per la calçada i ho 
faran preferentment per la vorera i les vies ciclistes o les vies especialment 
destinades a tal ús. 

13 L’edat mínima per circular per vies ciclistes a la calçada, serà de 12 anys. Els 
infants menors podran fer-ho però sempre acompanyats d’un adult. 

14 Els VMP0 hauran de respectar el sentit de circulació establert quan circulin per 
vies ciclistes a la calçada. 

15 Els cicles de més de dues rodes dels tipus C0 i C1 no podran circular en parcs 
públics, excepte els del tipus C2 (cicles de dos rodes de transport de 
mercaderies) que poden fer-ho per descarregar o carregar en locals o 
establiments autoritzats, sense superar els 25 Km/h. 

16 Les bicicletes i VMP, quan circulin pels parcs públics, han de complir les 
condicions següents: 
a. Han de respectar la preferència dels vianants. 
b. Han de respectar el patrimoni natural i el mobiliari urbà. 
c. No poden circular per sobre dels parterres, àrees o zones amb vegetació de 

qualsevol tipus, i totes aquelles zones expressament senyalitzades a tal fet. 
d. Han de respectar la senyalització i han de seguir les vies ciclistes i itineraris 

de les zones pavimentades o de terra, en cas d’existir-hi. 
e. No podran circular per totes aquelles zones que senyalitzin una prohibició 
f. Els VMP poden superar la velocitat màxima de 10 Km/h 

17 Les bicicletes i VMP, hauran de disposar de: 
a. Sistema que permeti moderar la seva velocitat i aturar el moviment. 
b. Timbre, quedant prohibit l’ús d’un altre aparell acústic diferent d’aquest. 
c. Llums i elements reflectants degudament homologats per poder circular en 

condicions nocturnes o de baixa visibilitat, així com d’altres elements que la 
normativa vigent estableixi. 

d. Llum blanca al davant i vermella al darrera, i estar dotades d’elements 
reflectants degudament homologats. 

18 Els conductor i passatgers de bicicletes menors de 16 anys estan obligats a dur 
un casc homologat. Els conductors de VMP també estan obligats a dur casc 
homologat, els conductors dels, i els cicles de més de dues rodes dels tipus C0, 
C1 i C2, es recomanable. 

19 Els menors de 15 anys no poden conduir VMP i cicles C0 C1 i C2. Si els 
conductors de C1 transporta persones hauran de ser major de 18 anys. Els 
majors de 12 anys podran fer us dels VMP que siguin adequats per a la seva 
edat, altura i pes, fora de les zones de circulació, en espais tancats al trànsit en 
els que no estigui prohibida la utilització d’aquests vehicles, sempre que 
estiguin acompanyats d’un major de 18 anys que en serà el responsable. 
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20 Les bicicletes i VMP no podran estar ocupats per un número de persones 

superior al que per construcció puguin transportar. Els conductors de bicicletes 
majors d’edat poden transportar menors de 7 anys, sempre i quan aquests 
s’acomodin en un dispositiu homologat, d’acord amb les limitacions d’ús. 

21 Les bicicletes i cicles de més de dues rodes podran portar remolcs, 
semiremolcs, semi bicis o altres elements degudament homologats pel 
transport de persones, animals o mercaderies quan el conductor sigui major 
d’edat, 18 anys. 

22 Els conductors de bicicletes no podran circular en escamot per la calçada on 
circulin els vehicles a motor, exceptuant la circulació en paral·lel o columna de 
dues, fent-ho preferentment pel carril més proper a la vorera i en filera als 
trams amb poca o nul·la visibilitat. 

23 Els conductor de VMP i els cicles de més de dues rodes dels tipus C0, C1 i C2, 
hauran de: 
a. Respectar el sentit de circulació establert. 
b. No podran ser arrossegats per altres vehicles. 
c. No podran circular amb auriculars o casc connectats a aparells receptors o 

reproductors de so.  
d. No podran circular utilitzant durant la conducció dispositius de telefonia 

mòbil. 
e. No podran circular amb taxes d’alcohol superiors a les establertes 

reglamentàriament, ni amb presencia de drogues. 
f. En cap cas podran superar els límits de velocitat màxim establerts per la 

instrucció 2019/S-149 TV-108 de la DGT. 
g. No podran realitzar acrobàcies ni jocs d’habilitats amb ginys sense motor 

fora de les àrees autoritzades. 
24. Les bicicletes i els cicles de més de dues rodes dels tipus C0, C1 I C2, en 

referència a la prioritat de pas sobre un vehicle a motor en una cruïlla 
senyalitzada amb pas de vianants, només tindran preferència de pas el ciclista 
quan es circuli per un carril bici o un pas per a ciclista degudament 
senyalitzat, ja que si es tractes d’un pas de vianants com a tal, no el podria 
creuar muntat a la bicicleta amb el desig de creuar a la vorera del davant, ja 
que deuria de abaixar-se del mateix i creuar caminant per passar a ser un 
vianant més. 

25. Les bicicletes i els VMP han d’estacionar-se preferentment als llocs especialment 
destinats a aquesta finalitat. En cas de no existir llocs a les immediacions o estar 
ocupats, les bicicletes poden estacionar-se en altres parts de la via. Els cicles de 
mes de dues rodes  C0, C1 i C2, han d’estacionar-se preferentment als llocs 
destinats a aquesta finalitat. En cas de no existir llocs a les immediacions o estar 
ocupats, poden estacionar-se a les bandes d’estacionament en calçada, havent de 
complir amb les condicions establertes per a la resta de vehicles 

26. Les bicicletes i VMP tenen prohibit: 
a. Lligar els vehicles als arbres, semàfors, bancs, contenidors, papereres, 

marquesines de transport i elements de mobiliari urbà quan es dificulti el 
destí o funcionalitat de l’element. 
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b. Estacionar davant de zones on hi hagi reserves d’estacionament per a 
persones de mobilitat reduïda. 

c. Estacionar en zones de càrrega i descàrrega a la calçada o de servei públic, 
durant les hores de reserva o servei. 

e. Estacionar en llocs reservats a altres persones usuàries o serveis. 
e. Estacionar a les voreres quan s’impedeixi el pas dels vianants, davant del 

passos de vianants i passos escolars. 
f. Estacionar a les demes zones d’estacionament restringit definides a la 

present ordenança. 
27. És d’aplicació a les bicicletes i els cicles de mes de dues rodes del tipus C0, C1 i 

C2, les disposicions relatives a la retirada de vehicles de la via pública segons 
l’article 105 d’acord amb la llei 6/2015, del 30 d’octubre, que es podran retirar 
en tot cas: 
a. Per l’estacionament durant un mes al mateix lloc, quan falti algun element 

indispensable per a la circulació, o les condicions generals permetin deduir 
raonablement un notori estat d’abandonament. 

b. Per l’estacionament en carrers i vies urbanes d’especial ús, aglomeracions i 
habitual concentració de persones, l’Ajuntament establirà aquelles 
restriccions que consideri oportunes, senyalitzant pertinentment la zona i 
establin alternatives. 

 
 
Article 13. Ciclomotors i motocicletes 
 
1. Els ciclomotors i motocicletes no poden circular per voreres, andanes, passejos 

i carrils bici.  
2. Els ciclomotor i motocicletes no poden circular entre dues fileres de vehicles ni 

entre una filera i  la vorera. 
 
 
Article 14. Vehicles 
 
1. No esta permès circular per les vies de la ciutat amb artefactes mecànics 

impulsats per a qualsevol tipus de motor que no estiguin homologats com a 
vehicles, excepte autorització específica atorgada per l’Ajuntament. 

2. Es prohibeix que els vehicles automòbils circulin per voreres, andanes i 
passejos. 

3. Al nucli urbà es prohibeix la circulació de vehicles amb una MMA superior a les 
10 Tones, sense perjudici d’altres limitacions específiques més restrictives, 
depenent de la configuració i circumstàncies de cada via, que seran 
expressament senyalitzades. 

4. No obstant, es permet l’accés dels vehicles pesants amb una MMA superior a 
les 10 tones, amb una autorització municipal si es per al subministrament 
d’obres i dels transports que es dirigeixen a punts de l’interior del municipi per 
efectuar les operacions necessàries de carrega o descarrega pròpies de la seva 
activitat. 
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5. Es podrà exceptuar els vehicles de proveïment habitual de mercaderies per a  

superfícies comercials. 
6. Només a les zones industrials, travessies i determinats carrers que uneixen els 

accessos i sortides de les rondes i autovies amb les travessies, es permetrà la 
circulació de vehicles pesants que superin el límit establert al nucli urbà. I, en 
tot cas, per circular per aquests últims, s’haurà de respectar la limitació que 
restarà senyalitzada a l’entrada d’aquests carrers. 

 
 
Article 15. Vehicles especials 
 
1. Els vehicles blindats de transport de cabals poden efectuar parades per 

carregar i descarregar en llocs prohibits sempre que no dificultin greument la 
circulació de vehicles i no obstrueixin els passos de vianants o les adaptacions a 
les voreres per a discapacitats i/o ciclistes. 

2. Els vehicles que tinguin un pes o unes dimensions o pressió sobre el paviment 
superior a les autoritzades reglamentàriament no poden circular per les vies 
públiques d’aquest terme municipal sense la corresponent autorització 
municipal, que pot ser per un nombre limitat de circulacions o per un 
determinat període de temps. 

3. La prestació de serveis per part de la Guàrdia Urbana amb motiu de la 
conducció i acompanyament d’aquest tipus de vehicles, i l’atorgament de 
l’autorització, genera l’obligació del pagament de la taxa corresponent, la qual 
serà a càrrec del sol·licitant de la prestació i es determinarà mitjançant 
l’ordenança fiscal corresponent. 

4. La prestació de qualsevol altre servei a requeriment, d’acompanyament de 
vehicles, generarà igualment la corresponent taxa, la qual serà fixada per 
l’ordenança fiscal. 

 
 
Article 16. Velocitat 
 
1. Dins del nucli urbà de la ciutat de Cornellà de Llobregat la velocitat dels 

vehicles de totes les categories no pot superar els 30km/h, sens perjudici 
d’altres regulacions específiques per raó de la pròpia configuració i 
circumstàncies de cada via, que seran expressament senyalitzades. 

2. A les travessies i carrers de la zona industrial de la  ciutat de Cornellà de 
Llobregat la velocitat dels vehicles de totes les categories no pot superar els 
50km/h, sense perjudici d’altres regulacions de velocitat específica per raó de 
la pròpia configuració i circumstàncies de cada via, que seran expressament 
senyalitzades. 

3. En les zones 20 els vehicles no podran circular a més de 20km/h. 
4. En les zones 30 els vehicles no podran circular a més de 30km/h. 
5. En els carrers residencials, sense voreres, de plataforma única i àrees de 

vianants, els vehicles no podran circular a una velocitat superior a 20km/h. 
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Capítol IV. Parada de vehicles 

 
Article 17. Definició i normes generals de la parada 
 
1. Als efectes d’aquesta Ordenança, la parada és la immobilització voluntària 

d’un vehicle durant un temps mínim inferior als dos minuts, per recollir o 
deixar persones, o carregar i descarregar coses, sense abandonar el conductor 
el vehicle. 

2. La parada s’ha de fer seguint les següents normes: 
a. El conductor ha de romandre dins del vehicle per poder-lo retirar quan 

calgui o se li requereixi. 
b. En els carrers amb doble sentit de circulació el vehicle s’ha d’atansar a la  

vorera dreta, i en les vies d’un sol sentit també pot fer-ho a l’esquerra. 
c. Els passatgers han de baixar pel costat de la vorera. El conductor pot fer-ho 

per la calçada si no provoca una situació de perill per a la circulació. 
d. Es pot parar sempre i quan no afecti greument la circulació, quan no ho 

impedeixi la senyalització i quan no es tracti d’un carril de circulació 
declarada d’atenció preferent. El vehicle s’ha d’aturar on es pertorbi menys 
la circulació. En els carrers amb xamfrà s’ha de fer dins dels seus límits 
sense excedir l’alineació de les vorades. 

e. S’exceptuen els supòsits de passatgers malalts o amb mobilitat reduïda, de 
prestació de serveis públics d’urgència, de neteja, recollida d’escombraries i 
els taxis, sempre que sigui pel temps mínim imprescindible i que no tinguin 
cap altra alternativa possible. 

f. En les vies sense vorera el vehicle s’ha d’aturar a un metre de la façana. 
 
 
Article 18. Prohibició de parada 
 
Es prohibeix la parada: 
 
1. Als llocs on ho prohibeix la senyalització. 
2. En les vies declarades d’atenció preferent, o amb una denominació d’igual 

caràcter per Decret d’Alcaldia. 
3. Als rebaixos de la vorera destinats a facilitar el creuament de la calçada als 

vianants, especialment a les persones amb mobilitat reduïda. 
4. Als passos de vianants. 
5. Als passos d’escolars. 
6. On s’obliga els altres conductors a fer maniobres no reglamentàries o 

perilloses. 
7. A les cruïlles i interseccions, excepte en els xamfrans autoritzats, en els 

supòsits que no es dificulti la visibilitat ni obligui a fer maniobres brusques i no 
reglamentàries. 

8. Als revolts, túnels, rotondes, passos a nivell i canvis de rasant de visibilitat 
reduïda. 

9. En sentit contrari al de la circulació en una via de sentit únic. 
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10. A la vora esquerra de la calçada, amb relació al sentit de marxa del vehicle, en 

una via de doble sentit de circulació. 
11. Als llocs on s’impedeix la visibilitat del trànsit o dels senyals als usuaris. 
12. A les parades de transport públic de viatgers i a les reserves per a taxis, 

discapacitats i serveis de seguretat o d’urgència. 
13. Als indrets on es destorbi, impedeixi o faci perillosa la circulació de vianants o 

vehicles, encara que sigui per un temps mínim. 
14. A les plataformes i zones d’influència per la circulació del tramvia, a les cruïlles 

amb aquest, a sobre de les vies o en la zona del seu gàlib o d’exclusió.  
15. Al costat d’andanes, refugis, rambles amb passeigs centrals o laterals i zones 

senyalitzades amb franges al paviment, tant si l’ocupació és parcial com si és 
total. 

16. Als carrils destinats a la circulació de vehicles i bicicletes. 
17. A les voreres, passejos i zones excloses al trànsit, llevat que estigui permès 

l’estacionament o l’aturada mitjançant habilitació o senyal. 
 
 
Article 19. Parada en zones escolars “zona petó i adéu” 
 
1. L’Ajuntament pot establir zones de parada escolar a les proximitats de les 

escoles per facilitar la parada de vehicles a les hores d’entrada i a sortida dels 
centres escolars. 

2. Aquestes zones es denominaran  “petó  i  adéu”,  les  quals  estaran  
senyalitzades  amb senyalització vertical i horitzontal tal com estableix el 
Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Cornellà. 

3. La finalitat d’aquestes zones es facilitar el deixar o recollir els nens en edat 
escolar pels seus pares o responsables que tinguin la guarda als centres 
escolars en una zona delimitada i acotada, i que no pertorbin la circulació de 
la resta d’usuaris i mantenir una millor seguretat pels infants. En aquestes 
zones no es permet l’estacionament, simplement es permet una parada molt 
curta pel temps imprescindible per deixar l’Infant i marxar. 

4. En cas d’estacionament per part dels conductors dels vehicles que venen a 
deixar als infants en les zones delimitades com petó i adéu, aquest 
estacionament es tractarà com ocupació de carril de circulació o en el seu 
defecte estacionament en doble filera. 

 
 
 

Capítol V. Estacionament de vehicles 
 
Article 20. Definició i normes generals de l’estacionament 
 
1. L’estacionament és la immobilització d’un vehicle que no es troba en situació 

de parada, ni de detenció per emergència, ni per necessitats de la circulació, ni 
per complir algun precepte reglamentari. 
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2. Com a norma general, a falta de senyalització expressa que ho prohibeixi, els 

vehicles han d’estacionar en fila en els carrers, és a dir, paral·lelament a la 
vorada, els vehicles poden estacionar en bateria (perpendicular a la vorera) i 
en semi bateria (de forma obliqua a la vorera), quan la senyalització així ho 
indiqui. 

3. El conductor ha  de  situar el  vehicle de  forma que permeti l’òptima utilització 
de  l’espai disponible. 

4. En els estacionaments amb senyalització al paviment, els vehicles s’han de 
col·locar dins del perímetre marcat. 

5. Els vehicles s’han de col·locar tan a prop de la vorada com sigui  possible.  En  
els estacionaments, cap element del vehicle podrà afectar ni la circulació de 
vianants per la vorera, ni elements del mobiliari urbà, ni elements estructurals 
de la via pública. 

6. El conductors han d’estacionar el seu vehicle de manera que no pugui posar-se 
en marxa, ni desplaçar-se espontàniament, ni ser mogut per tercers, i hauran 
de respondre per les infraccions comeses com a conseqüència del 
desplaçament del vehicle per causa d’una immobilització incorrecta, llevat que 
el desplaçament s’hagi produït per violència o força manifesta i demostrable. 

7. Cada dia que un vehicle romangui estacionat en lloc prohibit causa una 
infracció. 

8. Els conductors i/o titulars que deixin estacionat el seu vehicle a la via pública, 
tindran cura de comprovar, per si mateix o per terceres persones, l’estat i les 
condicions del seu vehicle i assegurar-se que les condicions d’estacionament 
no han canviat per senyalització provisional o altre causa. 

9. No està permès estacionar remolcs o semi remolcs a la via pública sense el 
vehicle tractor. 

10. Quan no sigui possible l’estacionament en la calçada o als espais reservats 
degudament senyalitzats i sempre que la senyalització no ho prohibeixi, els 
vehicles de dues rodes podran estacionar en voreres, sempre que aquestes 
tinguin mes de tres metres d’amplada sempre i que compleixin els següents 
requisits: 
a. En voreres de entre 3 i 6 metres d’amplada deuran de fer-ho en paral·lel a 

la vorada i lo mes pròxim possible a aquesta, sense obstaculitzar la 
utilització de mobiliari urbà, com contenidors, papereres, pàrquings o 
d’altres. 

b. En voreres de mes de 6 metres d’amplada podran estacionar en bateria o 
semi bateria, deixant un mínim de 3 metres sense obstacles de beladors o 
pas lliure als vianants. 

c. En cap cas podran estacionar dues fileres d’estacionament en la vorera. 
d. En cap cas podran circular per la vorera en busca d’estacionament, ni quan 

surtin d’aquest per incorporar-se a la calçada. 
 
 
Article 21. Es prohibeix l’estacionament: 
 
1. Als llocs on es prohibeix la parada. 
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2. Als llocs on ho prohibeix la senyalització vertical corresponent. 
3. Als llocs on ho prohibeix la senyalització horitzontal corresponent. 
4. En carril de circulació quan destorbi greument la circulació, ja sigui tallant 

parcial o totalment el trànsit de la via. 
5. Quan hi hagi obstrucció total o parcial de l’accés als habitatges o locals. 
6. En doble filera. 
7. Separat excessivament de la vorada, dificultant el trànsit d’altres vehicles. 
8. En sentit contrari a la marxa que correspon al d’una via de sentit únic de 

circulació. 
9. A la vora esquerra de la calçada, amb relació al sentit de marxa del vehicle, en 

una via de doble sentit de circulació. 
10. Als llocs on es dificulti la visibilitat del trànsit o dels seus senyals a la resta 

d’usuaris. 
11. A una distància inferior de cinc metres de la cantonada d’una via o carrer 

quan destorbi la maniobra de gir a qualsevol tipus de vehicle, destorbi la 
visibilitat del trànsit, impedeixi o dificulti el pas de vianants per creuar 
perpendicularment la calçada. 

12. De manera que es destorbi la sortida d’altres vehicles estacionats 
reglamentàriament. 

13. Als passos senyalitzats i/o  adaptats per a vianants, persones amb discapacitat 
o  ciclistes, inclosos es passos d’escolars. 

14. Els “quads” no podran estacionar sobre les voreres en cap cas. 
15. A les voreres, andanes, refugis, passeigs centrals o laterals, vorals, i altres 

zones destinades al pas de vianants. 
16. A les parades de transport públic de viatgers (bus) i reserves per a taxis. 
17. En les zones senyalitzades com a reserva d’estacionament, llevat dels vehicles 

expressament autoritzats a utilitzar-les (discapacitats, serveis de seguretat o 
d’urgència, etc.) 

18. En les zones senyalitzades com a reserva de càrrega i descàrrega de 
mercaderies, materials o coses, llevat dels vehicles autoritzats a utilitzar-les, 
en l’horari de vigència d’aquestes zones. 

19. Davant dels quals permanents o zones amb limitació horària (dins dels horaris 
limitats). 

20. En un mateix lloc més de 16 dies consecutius al mateix lloc. 
21. A les entrades o sortides dels aparcaments, privats o públics, autoritzats. 
22. Fora dels límits de les marques viàries de delimitació de places en els  

estacionaments autoritzats. 
23. En els carrers o vies sense voreres i de plataforma única, sense mantenir una 

distància mínima d’un metre i mig fins a la façana més propera, escala, paret 
de finca o zona de vianants. 

24. En les zones que, eventualment, hagin de ser ocupades per a activitats 
autoritzades, o que hagin de ser objecte de reparació, senyalització o neteja. 
En aquests supòsits es comunicarà la prohibició a través dels mitjans de difusió 
oportuns, i a més es col·locaran senyals provisionals o altres sistemes de 
senyalització. Aquesta informació prèvia es farà amb un mínim de 48 hores 
d’antelació, llevat de casos de justificada urgència. 

25. En les cruïlles i interseccions, excepte en els xamfrans autoritzats. 
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26. En els revolts, túnels i canvis de rasant de visibilitat reduïda. 
27. En els carrils bici i carrils o parts de la via reservats exclusivament per a la 

circulació o el servei de determinats usuaris (BUS,TAXI, VAO). 
28. De forma que dificulti greument les maniobres per retirar o dipositar els 

contenidors del servei públic de recollida d’escombraries o elements anàlegs. 
29. En els indrets de la calçada destinats a la col·locació de contenidors de residus 

i recollida de brossa de materials o elements anàlegs. 
30. Als accessos i sortides destinats o espais i llocs reservats al pas dels serveis 

d’emergència. 
31. Al davant d’elements d’abalisament: tanques, cintes, cons o similars. 
32. A les vies de doble sentit de circulació que només permeten el pas d’una 

columna de vehicles en cada sentit. 
33. En els estacionaments de bicicletes situats a la via pública que tinguin la  

corresponent senyalització i que estan reservats exclusivament per aquest 
tipus de vehicle. 

34. A les illes de vianants, tret dels llocs i horaris on sigui autoritzat. 
35. És prohibit permutar sistemàticament un vehicle per un altre de manera 

continuada a fi de disposar, en la pràctica d’una reserva d’estacionament. 
36. A les zones reservades com a estacionament de motocicletes i ciclomotors, els 

vehicles que no siguin d’aquesta categoria. 
37. Els vehicles que transporten mercaderies perilloses no poden estacionar en cap 

via urbana, a excepció de les zones que s’hi habilitin, o quan estiguin fent 
tasques de repartiment domèstic, les quals han de ser tan breus com sigui 
possible. 

38. Els remolcs, els semiremolcs i les caravanes no es poden estacionar al nucli 
urbà. Els remolcs i els semiremolcs podran estacionar a les zones industrials, 
en llocs específicament indicats per aquesta finalitat. 

39. Els remolcs, semiremolcs i les caravanes no es poden estacionar separats del 
vehicle tractor. 

40. Es prohibeix l’estacionament de vehicles a la via pública que hagi d’esser 
objecte de venda, reparació, exposició o lloguer sense conductor, o amb 
finalitat publicitària, o per realitzar qualsevol negoci jurídic no autoritzat. 

41. Es prohibeix l’estacionament de vehicles de lloguer sense conductor dipositats 
o transportats amb camions grua o tràilers. 

42. Es prohibeix l’estacionament abusiu de vehicles d’una mateixa empresa en un 
mateix tram de carrer o carrers adjacents en perjudici de la resta d’usuaris de 
la via pública. 

43. L’Ajuntament pot procedir a la retirada d’un vehicles de la via publica quan els 
agents de l’autoritat amb funcions de la vigilància del transit comprovin de 
forma efectiva, i així ho facin constar en el corresponent butlletí de denuncia, 
que be per la acumulació de vehicles en un mateix tram de carrer amb logotip 
o  per la durada  excessiva en temps de l’estacionament d’un o de tots els 
vehicles implicats, es provoca un greu destorb a la circulació de vehicles i/o 
vianants, s’obstaculitza o dificulta el funcionament d’algun servei públic, o 
s’efectua la utilització privativa o l’aprofitament especial de la via publica 
sense cap títol que l’habiliti a tals efectes. 
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44. Es prohibeix l’estacionament de vehicles de més de 3500 kg. de MMA a tot el 
nucli urbà, llevat dels llocs i horaris permesos i destinats a la càrrega i 
descàrrega de mercaderies. 

45. Es prohibeix l’estacionament de qualsevol vehicle en zones enjardinades, parcs 
i vies excloses al trànsit. 

 
 
Article 22. Estacionament de motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i 
quadricicles 
 
1. Les motocicletes i els ciclomotors de dues rodes, s’han d’estacionar als llocs 

senyalitzats per a aquest fi. En el supòsit que no n’hi hagi a les rodalies, o que 
estiguin ocupats, poden estacionar a la calçada, en semi bateria, ocupant una 
amplada màxima d’un metre i mig, sense sobresortir de la línia exterior de 
l’estacionament dels altres vehicles i sense impedir l’accés als vehicles 
immediats. 

2. Els vehicles de tres rodes i quadricicles, no poden estacionar als llocs habilitats 
per a ciclomotors i motocicletes excepte que tot el vehicle se situï dins de les 
marques viàries de delimitació d’una zona d’estacionament reservada a 
motocicletes. 

3. Es prohibeix l’estacionament i la parada de motocicletes i ciclomotors, vehicles 
de tres rodes i quadricicles en les voreres, passeig, places, rambles, vorals i 
refugis centrals i altres espais destinats als vianants. 

4. Excepcionalment, els vehicles de dues rodes podran estacionar damunt les 
voreres en els llocs on l’autoritat municipal determini. En aquests casos, els 
conductors que accedeixin a la vorera per estacionar aquest tipus de vehicles a 
les zones autoritzades ho faran amb el motor aturat i sense ocupar el seient. 
Per salvar el desnivell de la vorera caldrà utilitzar els guals habilitats en els 
passos de vianants o bé sortir pel lloc més proper al seu estacionament amb 
les màximes precaucions i la major seguretat possible. 

5. Si no hi ha prohibició expressa es permet l’estacionament de ciclomotors i 
motocicletes en voreres d’amplada superior a 3 metres, deixant útils com a 
mínim un metre i mig per a la circulació dels vianants. 

6. L’estacionament a la vorera, amb les prescripcions del punt anterior, si no hi 
ha senyalització expressa, es farà en una fila única, paral·lelament a la vorada 
i separats dels vehicles d’aquesta vorada fins a cinquanta centímetres. Si hi ha 
escocells, s’ha d’estacionar dins de l’espai que queda entre dos escocells 
consecutius, sense que sobresurtin els vehicles de la seva alineació. 

7. És prohibit l’estacionament davant dels passos de vianants, o llocs d’accés a 
serveis, mobiliari urbà o bé en els casos on es pugui destorbar el pas o 
constituir perill. 

8. A les zones senyalitzades amb un senyal específic de prohibició 
d’estacionament de motocicletes i/o ciclomotors a sobre de la vorera, no 
tindran validesa els apartats 4,5 i 6 d’aquest mateix article. 

9. Es prohibeix lligar amb qualsevol mitjà una motocicleta o ciclomotor a un 
element estructural, mobiliari urbà, arbre o qualsevol element d’una façana. 
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10. L’Administració pública, si cal, podrà retirar, fent servir els mitjans adequats, 
els cadenats, cadenes i qualsevol element que subjecti el ciclomotor o 
motocicleta a un element de la via pública. Tampoc es podran deixar fixades 
les cadenes o altres elements de sujecció al mobiliari urbà de la via pública, en 
tot cas, rebran la consideració d’estris abandonats i es podran retirar per a la 
seva eliminació. 

11. Per motius de seguretat i millora de la vialitat urbana, l’Ajuntament podrà 
limitar l’estacionament d’aquests vehicles en determinades zones de la ciutat. 

 
 
 
 

Capítol VI. Zones d’estacionament restringit i/o amb control horari 
 

Secció primera. 
Zona Blava. 

 
Article 23. Estacionament amb horari limitat i controlat (Zona blava) 
 
1. L’Ajuntament pot establir zones d’estacionament regulat per qualsevol 

sistema de control horari que permeti l’ocupació d’un espai senyalitzat a la via 
pública amb aquesta finalitat, amb el pagament previ de les tarifes vigents, si 
s’escau. 

2. Les zones d’estacionament controlat amb horari limitat estaran senyalitzades 
amb senyals verticals i horitzontals fàcilment identificables (senyalització 
horitzontal de color blau), segons Manual de Senyalització Urbana del 
municipi. 

3. El conductor ha d’obtenir un comprovant horari en paper o de manera 
telemàtica i col·locar-lo en un lloc de la part interna del parabrisa que sigui 
visible i llegible des de l’exterior. 

4. La durada màxima de l’estacionament vindrà determinat en el corresponent 
comprovant i no podrà ser superior a dues hores, dins l’horari efectiu de la 
limitació d’estacionament. 

5. El control de l’estacionament a les zones blaves es farà mitjançant tiquet, 
targeta de cancel·lació o qualsevol mitjà similar que identifiqui el dia, i l’hora 
fins a la qual el vehicle pot romandre estacionat, com també l’import satisfet, 
tot això d’acord amb el model fixat per l’Autoritat Municipal. 

6. El control de l’ús i pagament correcte de l’estacionament en zones regulades 
correspondrà tant als treballadors de les empreses contractades als efectes 
com als agents de la Guàrdia Urbana. 

7. Com a norma general podran utilitzar les zones blaves únicament els turismes 
i els vehicles mixtos destinats al transport de persones i coses. Els vehicles 
s’han d’estacionar respectant les marques delimitadores, intentant no 
sobresortir de l’espai reservat per a cada plaça. 

8. Els titulars de targetes d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, 
siguin propietaris de vehicles, conductors o no conductors, amb el certificat de 
mobilitat reduïda expedida per l’Administració competent, podran estacionar 
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sense cap limitació de temps dins de la limitació horària de cada zona, i sense 
obtenir–ne comprovant, hauran de posar en lloc ben visible, a la part interior 
del parabrisa frontal, l’original de la tarja acreditativa degudament segellada 
per l’Autoritat competent. 

9. Els vehicles catalogats com “zero emissions”, que portin el corresponent 
distintiu de la DGT, podran estacionar en la zona blava per un període no 
superior a dues hores, hauran de treure el corresponent tiquet adequat al 
tipus de vehicle i posar-lo visible a l’interior del vehicle.  

10. Els vehicles catalogats com “eco”, que portin el corresponent distintiu de la 
DGT, tindran el 50% de descompte sobre la tarifa de dues hores en la zona 
blava, hauran de treure el corresponent tiquet adequat al tipus de vehicle i 
posar-lo visible a l’interior del vehicle. 

 
 
Article 24. Infraccions Zona blava 
 
1. Estacionar sense comprovant horari, en paper, telemàtic o App. 
2. No col·locar el comprovant horari en paper en un lloc visible. 
3. Sobrepassar el límit horari que consti en el comprovant. 
4. Estacionar fora dels límits de les marques viàries de delimitació de les places 

d’estacionament. 
5. Romandre estacionat excedint el temps màxim autoritzat (2 hores). 
6. Estacionar un vehicle en una zona d’estacionament amb horari limitat i que no 

coincideixi la zona origen de la matrícula del vehicle amb la del comprovant 
horari. 

7. Estacionar amb tiquet zero emissions o eco sense ser-ho. 
8. Estacionar amb una targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat 

reduïda sense ser el titular o sense que el titular vagi al vehicle. 
 
 
Article 25. Retirada de vehicles de l’estacionament amb horari limitat (zona blava) 
 
1. Quan un vehicle estigui estacionat en una zona d’estacionament amb horari 

limitat sense tenir visible el distintiu que autoritza l’estacionament, o quan 
sobrepassi el doble del temps abonat conforme al que estableix l’article 
anterior, podrà ser retirat i traslladat al Dipòsit Municipal. 

2. Quan a requeriment dels vigilants encarregats de controlar l’estacionament 
limitat es detecti un vehicle reincident en qualsevol de les infraccions que 
estableix l’article anterior podrà ser retirat i traslladat al Dipòsit Municipal. 

3. Les despeses del trasllat i permanència en el Dipòsit Municipal es carregaran 
al titular. 

 
 
Article 26. Anul·lació de denúncies de zona blava 
 
1. Els conductors que, havent estacionat el vehicle en una d’aquestes zones, amb 

tiquet i hagin estat denunciats, sempre i quan el període posterior a la 
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denuncia no superi les dues hores, podran obtenir, mitjançant les màquines 
expenedores de resguard de pagament, un comprovant especial (amb tiquet) 
que anul·la els efectes de la denúncia. 

 
 
 

Secció segona. 
Zona d’estacionament per a residents “Zona verda” 

 
Article 27. Zona verda 
 
1. L’Ajuntament pot establir zones d’estacionament regulat per qualsevol 

sistema de control horari que permeti l’ocupació d’un espai senyalitzat a la via 
pública amb aquesta finalitat. 

2. Les places regulades com a zona verda per a residents són exclusives per a 
l’estacionament dels vehicles dels residents i comerciants autoritzats de la zona 
els 365 dies de l’any i les 24 hores, excepte que la senyalització indiqui el 
contrari. 

3. Només poden estacionar vehicles de NO residents, en els dies i horaris que 
la senyalització vertical ho permeti. Són zones molt específiques amb un dèficit 
d’aparcament tant  elevat que justifica l’exclusivitat de l’estacionament 
únicament per a veïns, actualment només es dona al barri del Padró i al barri 
Riera  però si l’Ajuntament ho consideres oportú es podria estendre a altres 
barris de la ciutat. 

4. Les zones d’estacionament controlat amb horari limitat per a residents 
estaran senyalitzades amb senyals verticals i horitzontals fàcilment 
identificables (senyalització horitzontal de color verd), segons Manual de 
Senyalització urbana per a la ciutat de Cornellà. El distintiu d’acreditació com a 
resident es el que ve recollit en l’annex II. 

5. El control de l’ús correcte de l’estacionament en zones per a residents 
correspondrà als agents de la Guàrdia Urbana. 

6. L’Ajuntament podrà establir convenis amb els municipis confrontats que 
tinguin també zona verda per a residents i establir carrers o zones d’ús 
compartit per a residents dels dos municipis amb els seus corresponents 
distintius. 

 
 
Article 28. Requisits per l’obtenció del distintiu d’usuari autoritzat Zona verda 
 
L’obtenció del distintiu acreditatiu per poder utilitzar la zona verda per a residents 
està subjecte a les condicions següents: 
 
1. Empadronament del veí titular al barri afectat. 
2. Permís de circulació del vehicle en qüestió, sent titular el veí afectat. 
3. Llicencia d’activitats del comerç amb adreça dins del barri afectat. 
4. Permís de circulació dels vehicles propietat del comerç o titular del comerç 

dins del barri afectat. 
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Secció tercera. 
Zona vermella 

 
Article 29. Estacionament limitat i controlat a dissabtes i festius (zona vermella) 
 
1. L’Ajuntament pot establir zones d’estacionament regulat per qualsevol 

sistema de control horari que permeti l’ocupació d’un espai senyalitzat a la via 
pública amb aquesta finalitat. 

2. Els espais de les vies urbanes destinats a zona vermella seran senyalitzats per 
a la seva identificació. 

3. Aquesta senyalització determinarà els dies i l’horari en que es permet 
l’estacionament en un carril de circulació en una via de doble sentit però amb 
dos carrils per sentit, destinant un d’ells concretament el de la dreta de cada 
sentit a estacionament autoritzat, per motius de manca d’estacionament i per 
descongestió de les vies adjacents a la zona senyalitzada. 

4. La senyalització horitzontal (línea vermella) en cap cas prohibirà 
l’estacionament, si no que delimitarà fins on es permès i indicarà el seu final 
des de la vertical de la senyalització vertical. 

 
 

Secció quarta. 
Zona de càrrega i descàrrega 

 
Article 30. Normes d’utilització zones de càrrega i descàrrega 
 
1. La càrrega i descàrrega de mercaderies haurà de realitzar-se a l’interior dels 

locals comercials i industrials, sempre que reuneixin les condicions adequades. 
2. L’Ajuntament delimitarà zones reservades perquè els vehicles destinats al  

transport de mercaderies puguin carregar i descarregar quan les condicions 
dels locals comercials o industrials no permetin fer-ho en el seu interior. 
Aquestes zones podran ser de lliure utilització o estar sotmeses al règim 
previst per a l’estacionament amb horari limitat. 

3. Fora d’aquestes zones reservades, únicament es permetrà la càrrega i 
descàrrega en els dies, hores i llocs que prèviament s’autoritzin. 

4. Els vehicles que realitzin operacions de càrrega i descàrrega no poden ocupar  
tota ni parcialment voreres, andanes, passejos o zones senyalitzades amb 
franges blanques en el paviment, guals, ni qualsevol altre lloc on, amb 
caràcter general, estigui prohibida la parada. 

5. Les mercaderies i objectes que es carreguin i descarreguin es traslladaran 
directament de la finca al vehicle i en cap cas s’emmagatzemaran 
temporalment en la via pública. 

6. Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de fer-se amb precaució, 
evitant sorolls innecessaris, i es deixaran nets els espais utilitzats. 

7. Les mercaderies es carregaran i descarregaran pel costat del vehicle més 
proper a la vorera, amb els mitjans necessaris per agilitar l’operació i sense 
dificultar la circulació, tant per als vianants com de vehicles. 
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8. Els vehicles amb distintiu europeu homologat de aparcament de persones amb 

mobilitat reduïda podran estacionar seguint les següents prescripcions: 
a. Els titulars conductors i no conductor hauran de facilitar, sempre que es 

pugui, les operacions de càrrega i descàrrega als usuaris autoritzats a 
aquestes zones. 

b. Hauran d’ubicar sempre que es pugui el  seu vehicle en els extrems de les 
zones per no pertorbar el normal funcionament de les mateixes. 

c. Els titulars conductors estaran autoritzats a estacionar sense cap limitació 
de temps, sempre que el vehicle s’ajusti al que indica l’apartat b), en cas 
contrari els agents de la Guàrdia Urbana sense perjudici del seu titular 
podran moure el vehicle en un altre lloc per facilitar les tasques de càrrega i 
descàrrega, als legítims usuaris de aquestes zones. 

d. En cas que els titulars NO conductors, se’ls autoritza l’estacionament 
sempre que compleixin amb el precepte de l’apartat b, pel temps 
imprescindible per recollir o deixar persones amb mobilitat reduïda o 
descarregar objectes pel temps imprescindible. 

9. Llevat que es disposi de llicencia municipal, no  es permeten les  operacions 
de càrrega i descàrrega de mercaderies en festius ni de les 22:00 hores fins les 
08:00 hores del matí. 

10. L’horari general serà de 08:00 a 13:00 i de 16:00 a 20:00 hores de dilluns a 
divendres i de 08:00 a 13:00 hores els dissabtes, sempre que la senyalització 
no indiqui un altre horari. 

11. Les zones de càrrega i descàrrega de mercaderies estaran degudament 
senyalitzades com estableixi el Manual de Senyalització Urbana de Cornellà. 

 
 
 

Secció cinquena. 
Reserva temporal 

 
Article 31. Llicència municipal d’ús temporal de la via pública 
 
1. En sol·licitar l’autorització per reserves d’estacionament i talls de carrer 

temporals, la persona interessada haurà d’omplir l’imprès corresponent i 
presentar-lo a les dependències de la Guàrdia Urbana. En aquest imprès hi 
constaran totes les dades dels sol·licitants, lloc, data, horari, motiu de la 
sol·licitud, croquis del lloc i les condicions que limiten la sol·licitud. 

2. La llicència per una reserva temporal d’estacionament, tall temporal de carrils 
de circulació i/o de carrers ha de ser aprovada i autoritzada per la Guàrdia 
Urbana. 

3. Com a norma general la sol·licitud per una llicència per la reserva temporal 
d’estacionament ha de fer-se en un termini mínim de 72 hores d’antelació i 
senyalitzada degudament amb un mínim de 48 hores abans l’iniciï del seu 
servei. 

4. Com a norma general la llicència per un tall temporal de carrer ha de ser 
sol·licitada en un termini mínim de 48 hores d’antelació. 
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5. Les reserves d’estacionament i talls de carrer temporals sol·licitats, hauran de 

complir els requisits exigits senyalitzant degudament els espais, amb la 
posterior supervisió obligatòria dels agents de la Guàrdia Urbana. Si no fos de 
conformitat la supervisió, els sol·licitants hauran de modificar allò que els 
impedeixi fer efectiu el permís sol·licitat amb prou temps, per poder gaudir 
d’aquest.  

6. Els titulars d’una llicència de reserva d’espai temporal que hagin de prohibir 
l’estacionament han d’utilitzar els senyals homologats definits i de 
conformitat amb el Manual de Senyalització Urbana per a la Ciutat de 
Cornellà, o en el seu defecte el Catàleg Oficial de senyals de circulació i 
marques viaries i el Reglament General de Circulació vigents. 

 
 
 

Secció sisena. 
Zones d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda 

 
 
Article 32. Estacionament de vehicles de persones amb mobilitat reduïda 
 
1. L’Ajuntament pot establir places concretes d’estacionament per a persones 

amb mobilitat reduïda al seu terme municipal, segons estableix la normativa 
Europea, (D 98-376-CE) Estatal, (RD 1971/1999 i RD 1056/2014) i Autonómica 
(D 97/2004) on es dona als ajuntaments la potestat i competència per regular 
aquest tipus d’estacionament dins dels seu terme municipal. 

2. Els titulars de targetes d’estacionament reglamentàries per a vehicles de 
persones amb mobilitat reduïda expedides per l’Administració poden estacionar 
a les places reservades per a elles sempre que el vehicle estigui identificat de 
forma adient amb l’original de la targeta acreditativa corresponent o títol 
equivalent la qual s’ha d’exhibir a la part frontal del parabrisa i ha de ser visible 
en la seva totalitat. 

3. Si a prop de la destinació de la persona amb disminució no hi ha cap tipus  de 
zona reservada genèricament, es permet l’estacionament de vehicles 
identificats de forma adient en aquells llocs on no es destorbi la circulació, 
utilitzant preferentment les zones blaves i/o zones de càrrega i descàrrega. 
En aquests casos, s’observaran les mateixes limitacions que les contingudes a 
l’apartat 2 d’aquest article. 

4. La Guàrdia Urbana permetrà l’estacionament en aquells llocs on destorbi 
menys la circulació, però mai en llocs on l’estacionament incorri en alguna de 
les causes de retirada del vehicle que preveu aquesta Ordenança. 

5. L’ús fraudulent de les places reservades per a persones amb discapacitat serà 
motiu de sanció i retirada del vehicle al Dipòsit Municipal pel servei de grua. 
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Article 33. Reserva d’estacionament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda 
 
1. Les persones discapacitades amb problemes de mobilitat podran disposar, 

prèvia sol·licitud, d’un espai d’estacionament en els llocs que es comprovi que 
és necessari, i especialment, a prop del seus domicilis (reserva per residència) i 
dels seus llocs de treball. 

2. La concessió de la llicència d’una reserva d’estacionament per a persones de 
mobilitat reduïda resta subjecte a un informe previ de la Guardia Urbana, a fi 
d’avaluar la necessitat i adequació de la reserva en el lloc sol·licitat, d’acord 
amb les característiques de la via, l’aparcament disponible i altres 
circumstàncies. 

3. Les persones titulars de les targetes d’estacionament per a vehicles de 
persones amb mobilitat reduïda que hagin estat autoritzades per decret 
d’Alcaldia específic a utilitzar un espai determinat a la via pública per 
estacionar el seu vehicle, ho faran a les places reservades nominalment per 
aquest vehicle. Aquesta plaça d’estacionament estarà convenientment 
senyalitzada horitzontal i verticalment conforme ho estableix el Manual de 
Senyalització Urbana. 

4. La reserva d’estacionament per discapacitat deixarà de tenir efecte quan no es 
compleixi algun dels requisits per a la seva concessió, especialment la manca 
de la senyalització tan vertical com horitzontal reglamentària o que la mateixa 
es trobi en estat de degradació que no permeti distingir-la adequadament. 
També seran revocades automàticament si la placa no està actualitzada 
d’acord amb la matrícula del vehicle autoritzat. 

5. Resta prohibida la utilització dels espais reservats per a vehicles de persones 
amb mobilitat reduïda quan la persona titular de la targeta no pugui fer ús de 
la mateixa, supòsit en que s’ha de comunicar a l’Ajuntament aquesta 
circumstancia (canvi de domicili, defunció, etc.), en el termini de 15 dies des 
de que es produís la circumstància que comporta la revocació de la llicència. 

6. Les llicències de reserva d’estacionament per vehicles de persones amb 
discapacitat s’extingirà per revocació expressa de l’Ajuntament, pel venciment 
del termini de validesa o per la defunció del titular. 

7. La llicència d’ocupació de reserva d’estacionament per vehicles de persones 
amb discapacitat restarà subordinada a que el titular mantingui els requisits 
exigits en el seu atorgament. 

8. Les despeses d’instal·lació de la senyalització aniran a càrrec del titular de la 
llicència de reserva d’estacionament. En els supòsits de baixa de la reserva 
d’estacionament les despeses de la restitució al seu estat anterior també seran 
a càrrec del titular. 

9. L’Ajuntament podrà establir taxes, fiances o dipòsits per garantir les despeses 
generades de retirada i restauració de la senyalització i desperfectes 
ocasionats per la seva instal·lació inicial. 

10. Les reserves tindran la vigència que s’indiqui a la llicència d’atorgament, sens 
perjudici dels motius de revocació assenyalats, la vigència serà de màxim 5 
anys renovables, sempre que la tarja d’estacionament homologada europea 
no tingui una validesa inferior, que serà la vigència de la reserva. 
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11. Constitueix una infracció l’estacionament en les zones reservades d’ús privatiu 
per part d’altres vehicles diferents als autoritzats que constin identificats per 
la seva matricula a la senyalització corresponent. 

12. Constitueix una infracció senyalitzar la zona reservada d’ús privatiu, sense 
respectar el model de senyalització d’acord amb el Manual de senyalització de 
Cornellà, tot i tenir llicència. 

13. Constitueix una infracció d’aquesta ordenança senyalitzar un aparcament com 
a reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat d’ús privatiu sense 
tenir la llicència corresponent. 

 
 
Article 34. Requisits per a la llicència d’una reserva d’estacionament per a vehicles de 
persones amb mobilitat reduïda. 
 
1. En el cas de demanar la reserva per residència, tant la persona amb 

discapacitat com el vehicle han de constar empadronats al municipi de 
Cornellà de Llobregat. 

2. En cas de demanar la reserva per treball, la persona amb discapacitat haurà 
de presentar la documentació que acrediti trobar-se en aquesta situació en un 
centre laboral al municipi de Cornellà de Llobregat. No es pot demanar la 
reserva en cas de “titular no conductor”. 

3. En el cas de demanar la reserva per residència en categoria de titular 
conductor i titular no conductor, el titular del vehicle i el conductor hauran 
d’estar empadronats al mateix domicili en la ciutat de Cornellà de Llobregat. 

4. No podran tenir cap plaça d’aparcament en propietat o lloguer a la mateixa 
zona del municipi on es demana la reservat. Aquest requisit també s’aplicarà 
en les sol·licituds com a “titular no conductor” al titular del vehicle i el 
conductor. 

5. Les persones amb discapacitat titulars de la targeta d’aparcament identificada 
com a “titular conductor”, han de superar el barem de mobilitat amb un 
mínim de 7 punts, segons el Dictamen tècnic facultatiu del grau de 
discapacitat emès per l’organisme competent. 

6. Les persones amb discapacitat titulars de la targeta d’aparcament identificada 
com a “titular no conductor” menors de 18 anys, han de superar el barem de 
mobilitat de 9 punts i tenir la necessitat de concurs d’altre persona per a 
realitzar els actes essencials de la vida diària. Si són majors de 18 anys han de 
tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%, superar el barem de 
mobilitat amb un mínim de 9 punts i que concorri la necessitat de concurs 
d’altre persona per a realitzar els actes essencials de la vida diària, segons el 
Dictamen tècnic facultatiu del grau de discapacitat emès per l’organisme 
competent. 

7. Les llicències estan subjectes a l’informe tècnic previ favorable de la Guàrdia 
Urbana respecte l’adequació de l’emplaçament sol·licitat. 

8. Per a l’obtenció de la llicència de reserva d’estacionament privada farà falta: 
a. Fotocopia compulsada del DNI del sol·licitant. 
b. Fotocopia compulsada del DNI del representant legal en el seu cas. 
c. Fotocopia compulsada del DNI del titular del vehicle. 
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d. Fotocopia compulsada del permís de conduir. 
e. Fotocopia compulsada de la tarja europea homologada d’aparcament per 

a vehicles de persones amb discapacitat. 
f. Fotocopia compulsada del permís de circulació del vehicle autoritzat. 
g. Fotocopia compulsada del certificat i del resum del dictamen tècnic 

facultatiu de la valoració del grau de disminució. 
h. Croquis indicatiu amb la ubicació de la plaça que és pretén ocupar. 
i. Declaració responsable de no tenir cap plaça d’aparcament en propietat a  

Cornella de Llobregat. 
j. Certificat d’empadronament, segons consta en l’article anterior apartats a) 

i c), (es comprovarà d’ofici). 
k. Contracte i informe de vida laboral (en cas de reserva per lloc de treball). 

 
 

Secció setena. 
Zones d’aparcaments d’intercanvi P+R (Park & Ride) 

 
Article 35. Descripció 
 
Constitueix zona d’aparcament d’intercanvi P+R (Park & Ride) les porcions de la via 
pública degudament senyalitzades on els usuaris i usuàries del transport públic 
podran estacionar el seu vehicle, previ donar-se d’alta en l’aplicatiu (app) de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB), i validant els títols de transport que siguin 
declarats vàlids per l’AMB per a l’ús de l’aparcament. 
 
Les places que integren la zona d’aparcament d’intercanvi P+R seran senyalitzades 
vertical i horitzontalment amb la pintura que determini l’Ajuntament. 
 
Article 36. Aquests estacionaments podran ser utilitzats per tota mena de vehicles 
automòbils turismes amb dimensions inferiors o iguals a les marques vials que 
delimiten cada plaça sense superar els 5 metres de llarg i 2 metres i 20 centímetres 
d’alçada i no el podran fer servir les motocicletes i ciclomotors a excepció dels 
quadricicles lleugers. 
 
Article 37. Els horaris d’aparcament seran de 30 minuts abans i després del primer i 
del darrer tren cada dia laborable de dilluns a divendres. No podran romandre a 
l’aparcament els vehicles un temps superior a 24 hores. 
 
Article 38. Infraccions Zona aparcament d’intercanvi P+R (Park & Ride). Seran 
infraccions específiques d'aquesta modalitat d'estacionament, els casos següents: 
1. La falta de títol o comprovant físic o virtual.  
2. Excedir del temps autoritzat.  

 
 

Capítol VII. Immobilització i retirada de vehicles 
 
Article 39. Immobilització de vehicles 
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1. La Guàrdia Urbana podrà immobilitzar els vehicles que es trobin en alguna 

del les circumstàncies contemplades a l’article 104 del Reial Decret Legislatiu 
6/2015, de 30 de octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, i els que es trobin en un dels 
supòsits següents: 
a. Quan el conductor denunciat per una infracció de trànsit no acrediti la seva 

residència habitual en territori espanyol i no dipositi o garanteixi, per 
qualsevol mitjà admès en dret, el pagament de la quantia provisional de la 
multa fixada per l’agent. 

b. Fins que s’aconsegueixi la identificació del conductor quan un vehicle no 
tingui el comprovant que l’autoritza a estacionar en el llocs habilitats com 
d’estacionament amb limitació horària, o quan excedeixi l’autorització 
concedida. 

c. En els casos que ho determini la normativa sectorial de transports. 
d. Quan el vehicle tingui indicis d’abandonament i no tingui concertada cap 

assegurança. 
e. Si el vehicle produís danys a la calçada o pugui produir-los perquè el vehicle 

circula sense cadenes o pneumàtics especials en els casos i llocs en que l’ús 
sigui obligatori. 

f. Quan es donin les circumstàncies que estableix l’article 24 i 38 de la present 
Ordenança Municipal. 

2. La immobilització dels vehicles es practicarà en un lloc adequat de la via 
pública o al Dipòsit Municipal de vehicles. Les despeses generades per la 
immobilització, el trasllat i l’estada en custòdia al dipòsit municipal aniran a 
càrrec del titular del vehicle, el qual ha de fer o garantir el pagament, previ a 
la devolució del vehicle, sens perjudici del seu dret a interposar recurs contra 
l’Administració. 

3. Les immobilitzacions a la via pública es poden fer mitjançant la col·locació 
d’un parany o qualsevol altre element que, sense la necessitat de fer una 
immobilització efectiva d’aquest, adverteixi al seu conductor de l’estat al qual 
es troba el vehicle. En tot cas, quan es produeixi la immobilització, aquesta 
s’acompanyarà de la corresponent acta, fent constar si és present la persona 
interessada. 

4. La immobilització del vehicle s’aixecarà quan desaparegui la causa que la va 
motivar. 

5. La violació de l’ordre d’immobilització constituirà una infracció molt greu, 
sense perjudici de les accions penals que en el seu cas, i atenent les 
circumstancies del fet, puguin correspondre’s. 

 
 
 
Article 40. Retirada de vehicles 
 
1. La Guàrdia Urbana podrà retirar de la via pública i traslladar al Dipòsit 

Municipal, aquells vehicles quan es trobin en alguna del les circumstàncies 
contemplades a l’article 105 del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 de 
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octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de 
Vehicles a Motor i Seguretat Vial, i també quan es trobin en un dels supòsits 
següents: 
a. Quan es donin les circumstàncies de l’article anterior. 
b. Quan per raons d’avaria de l’equip de senyals acústics o l’alarma 

antirobatori del vehicle emetin sons que alterin la convivència ciutadana o 
alterin el descans dels veïns. 

c. Quan hagin passat 24 hores de la immobilització d’un vehicle sense que 
s’hagin esmentat les causes que la van motivar. 

d. Quan s’estacionin damunt o davant d’un pas escolar. 
e. En cas d’emergència o per motius de seguretat. 
f. Quan s’estacioni en una reserva temporal, degudament senyalitzada 

d’acord amb les restriccions contemplades a l’article 4 d’aquesta Ordenança 
Municipal, i/o per actes o activitats degudament autoritzades o 
senyalitzades. 

g. Quan un vehicle romangui estacionat en llocs habilitats com estacionament 
P+R, sense títol que l’autoritzi o quan es depassi del doble dels temps 
autoritzat. 

2. La retirada del vehicle o trasllat que recull l’apartat e), no tindrà cap mena de 
despesa al titular del vehicle. 

 
 
Article 41. Forma de retirada de vehicles 
 
1. La retirada de vehicles de la via pública es farà mitjançant la utilització del 

servei de grua municipal. El vehicle haurà d’estar degudament identificat amb 
l’anagrama de l’escut del municipi i el text que l’identifiqui com a servei de grua 
municipal. 

2. El personal adscrit al “servei de grua municipal” pot pertànyer a una empresa 
aliena, contractada per l’Ajuntament per prestar el servei de retirada de 
vehicles de la via pública, i per tant, el personal al seu servei està totalment 

capacitat dur a terme aquest servei amb o sense la presència d’agents de la 

Guàrdia Urbana. 
3. La retirada de vehicles de la via pública per infracció a les normes de trànsit 

precisa d’una denúncia prèvia d’un agent de la Guàrdia Urbana. La denúncia 
por fer-se per un agent que estigui al lloc dels fets i ompli la corresponent 
butlleta de denúncia in situ o pot fer-la un agent des de la central de 
comandament de la Guàrdia Urbana a la vista d’ imatges rebudes mitjançant 
sistemes electrònics de captació d’imatges. 

4. Es podran utilitzar PDAs o qualsevol altre sistema o aparell electrònic per 
a la captació i transmissió de les imatges a les que es refereix l’apartat 
anterior. 

 
 
Article 42. Suspensió de la retira d’un vehicle 
 
La retirada d’un vehicle se suspendrà immediatament: 
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1. Quan cessin les causes que han motivat la retirada. 
2. Si abans que la grua hagi iniciat la marxa amb el vehicle enganxat, el 

conductor compareix i pren les mesures necessàries per fer cessar la situació 
irregular en la qual es trobava, sense perjudici de l’abonament de la taxa 
corresponent. 

3. Quan aquest no hagi estat prèviament enganxat, produirà l’absència 
d’acreditació de la taxa, però mantindrà la denúncia per la infracció. 

4. En canvi, l’acreditació i l’efectivitat de la taxa per retirada, es mantindran en 
el supòsit que les al·legacions efectuades pel denunciat produeixin la 
condonació o reducció de la multa que consta en el butlletí de denúncia. 

5. Els supòsits anteriors també tenen validesa amb la utilització de paranys. 
 
 
Article 43. Despeses de la retirada 
 
1. Llevat de les excepcions legalment previstes, les despeses que s’originin com  

conseqüència de la retirada o enganxament del vehicle i la seva estada al 
dipòsit de vehicles seran a compte del titular. 

2. La recuperació del vehicle només podrà fer-la el titular o persona autoritzada 
pel titular, previ pagament de les taxes. 

3. Serà persona autoritzada la que porti un document escrit en el que e titular 
l’autoritza per retirar el vehicle. L’escrit haurà d’anar signat i hauran de 
constar ambdues identificacions, també s’ha d’acompanyar d’una còpia del 
document d’identificació del titular del vehicle. 

 
 
Article 44. Definició de vehicle abandonat 
 
Un vehicle abandonat es aquell vehicle del qual es presumeix racionament 
l’abandonament en els casos següents: 
 
1. Quan romangui al mateix lloc estacionat més d’un mes sense presentar 

desperfectes però presentant símptomes evidents del seu abandonament 
2. Quan romangui estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc i 

presenti desperfectes que facin impossible que es desplaci pels seus propis 
mitjans o quan li faltin les plaques de matriculació. 

3. Quan transcorrin més de dos mesos des que el vehicle hagi estat immobilitzat 
o retirat de la via pública i ingressat en un dipòsit de vehicles per 
l’Ajuntament. 

 
 
Article 45. Gestió de retirada de vehicles abandonats 
 
1. Els vehicles abandonats seran retirats i ingressats en un dipòsit de vehicles. Les 

despeses de trasllat, pupil·latge i de les possibles actuacions posteriors, seran 
a càrrec del titular del vehicle. 
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2. Als titulars dels vehicles abandonats descrits en l’apartat c) de l’article 
anterior, se’ls requerirà que en el termini màxim d’un mes es retirin el vehicles 
del dipòsit, amb l’advertiment que en cas contrari es tractaran com a residus 
sòlids urbans. 

3. Transcorregut un mes de la notificació sense que el vehicle hagi estat retirat, 
es lliurarà a un gestor autoritzat perquè el desballesti i es donarà de baixa 
d’ofici del registre de vehicles de la Prefectura Central de Trànsit tal com 
preveu la normativa vigent. 

 
 
 

Capítol VIII. Zones de vianants i carrers residencials 
 
Article 46. Establiment de zones de vianants i carrers residencials 
 
1. L’Autoritat municipal podrà establir zones de vianants i carrers residencials en 

determinades àrees de la ciutat, en les quals es restringirà total o parcialment 
la circulació i l’estacionament de vehicles. Aquestes zones es determinaran 
prèvia consulta a les organitzacions representatives dels interessos veïnals, 
comercials i de serveis de la zona. 

2. En aquestes zones, els vianants tenen preferència sobre els vehicles, inclòs 
quan transitin per la calçada, tot i així els vianants facilitaran en la mesura de 
les seves possibilitats la circulació dels vehicles. 

3. Les zones de vianants estaran senyalitzades a l’entrada i a la sortida, en els 
senyals s’indicaran les limitacions i els horaris, sense perjudici que 
l’Ajuntament hi instal·li elements mòbils (pilones, barreres o tanques 
practicables) que impedeixin o restringeixin l’accés i la circulació de vehicles. 

4. Els dispositius especials de tancament de trànsit en determinades zones de la 
ciutat realitzats per la Guàrdia Urbana tindran la consideració temporal de 
zona de vianants. 

5. En les zones de vianants es podrà prohibir la circulació i estacionament amb 
caràcter permanent o únicament per a unes determinades hores del dia o uns 
determinats dies, i podrà afectar totes les vies de la zona delimitada o només 
una part. 

6. En les zones de vianants es podrà restringir les condicions d’accés per manca 
d’espai per estacionar els vehicles o pel caràcter comercial de la zona. Es 
tindran en consideració les peticions quan estiguin justificades per 
circumstàncies especials i d’interès general, i quan l’Autoritat municipal ho 
consideri oportú. 

7. Per regular l’accés o estacionament en zones de vianants es podrà exigir la 
col·locació en els vehicles d’un distintiu. Els vehicles que tinguin parabrisa 
l’hauran de portar a la part inferior esquerra i haurà de ser visible des de 
l’exterior. 

8. Els vehicles autoritzats no poden sobrepassar la velocitat màxima de 10 km/h, 
però l’han d’adaptar a la dels vianants. 

9. Els vehicles només poden estacionar en els llocs habilitats a aquest efecte. 
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10. Els patins, patinets i vehicles de mobilitat personal (VMP) podran circular per 
aquestes zones en les condicions que es recullen a l’article 12 de la present 
Ordenança Municipal, sempre i quan no hi hagi aglomeració de vianants. 

 
 
Article 47. Excepcions a les limitacions 
 
Les limitacions de circulació i estacionament que s’estableixin en les zones de vianants 
no afectaran els següents vehicles: 
 
1. Els dels servei d’extinció d’incendis i salvament, els de policia, les ambulàncies 

i tots aquells que siguin inherents a la prestació de serveis públics. 
2. Els que traslladin malalts amb domicili dins la zona. 
3. Els que entrin o surtin de garatges i aparcaments autoritzats. 
4. Els conduïts per persones discapacitades, o que les transportin, que es 

dirigeixin a l’interior de la zona o en surtin. 
5. Els vehicles comercials o industrials tindran accés durant el temps 

imprescindible per carregar o descarregar, dins l’horari establert. Les tasques 
de càrrega i descàrrega es realitzaran únicament en els espais indicats 
habilitats a tal efecte. 

 
 
Article 48. Zones de prioritat invertida o carrers residencials 
 
1. L’Alcaldia podrà establir zones on les condicions de la circulació de vehicles 

quedin restringides a favor de la circulació dels vianants. Les bicicletes, els 
patins i els patinets gaudiran de prioritat sobre la resta de vehicles però no 
sobre els vianants. 

2. A les vies urbanes o zones senyalitzades d’aquesta manera, els vianants tenen 
preferència sobre els vehicles, que hauran de circular a una velocitat màxima 
de 20 km/h i no hi podran estacionar, tret dels espais senyalitzats. 

3. Els vianants poden utilitzar tota la zona de circulació, però també han de 
facilitar la circulació dels vehicles. 

4. També es podran establir zones on la mobilitat de qualsevol vehicle es limiti a 
10 km/h com a màxim, i en les quals els vianants hauran de creuar la calçada 
pels passos de vianants i, de no existir aquests, pels extrems de les illes. 
Aquestes zones es senyalitzaran de forma horitzontal i/o vertical, a l’iniciï i al 
final de l’àrea específica. 

 
 

Capítol IX. Mesures generals de circulació 
 
Article 49. Element de moderació de la velocitat 
 
L’Ajuntament podrà instal·lar a la calçada de les vies urbanes, sistemes constructius 
de moderació de velocitat, consistents en canvis de nivell del ferm d’acord amb les 
especificacions tècniques que es determinin legalment: 
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1. Instal·lació de bandes reductores de velocitat, coixins berlines model europeu, 

etc., que compleixin les condicions tècniques tant de fabricació com de 
utilització de materials que es determinin legalment. 

2. Instal·lació de passos de vianants elevats segons normativa. 
 
 
Article 50. Permisos especials per circular 
 
1. No es permet la circulació de vehicles de massa, dimensió i pressió sobre el 

paviment superiors a les establertes en les disposicions reglamentàries sense 
autorització municipal per circular per les vies públiques de la ciutat. Aquestes 
autoritzacions poden ser per a un nombre limitat de circulacions o per a un 
termini determinat. Les sol·licituds urgents d’aquests tipus d’autoritzacions les 
atendrà directament la Prefectura de la Guàrdia Urbana. 

2. No es permet la circulació per les vies públiques de la ciutat dels vehicles 
especials del tipus tren o autobús turístics, construïts per al transport de 
persones amb fins turístics, sense autorització municipal, on hi haurà de 
constar el recorregut a realitzar, parades, horari, velocitat màxima limitada i 
totes les limitacions que es considerin necessàries per garantir la seguretat. 

3. La prestació de serveis de la Guàrdia Urbana amb motiu de la conducció i de 
l’acompanyament de vehicles i l’atorgament d’autoritzacions per a 
circulacions especials genera l’obligació de pagament de les taxes regulades 
per la corresponent Ordenança fiscal. 

 
 
 
 

Capítol X. Transport col·lectiu de viatgers 
 
Article 51. Transport escolar i de menors 
 
La prestació dels serveis de transport escolar, menors, minusvàlids i de persones amb 
mobilitat reduïda dins del terme municipal està subjecta a autorització municipal per 
a determinar els llocs de parada idonis, sens perjudici del compliment de la normativa 
vigent per a la realització d’aquesta activitat. 
 
 
Article 52. Parada de transport públic 
 
1. L’Administració municipal determinarà els llocs on hauran de situar-se les 

parades de transport públic o privat de viatgers. 
2. No es pot romandre en les parades més del necessari, és a dir, el temps 

indispensable per deixar i recollir els usuaris, llevat de les senyalitzades com a 
inici i final de trajecte. 

3. En cap moment el nombre de vehicles no podrà ser superior a la capacitat de 
la parada. 
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4. Resta prohibida la recollida i descàrrega de viatgers fora de les parades 

autoritzades y correctament senyalitzades com a tal. 
5. Els concessionaris de transports públics informaran als usuaris de les 

modificacions que afectin a les línees i parades; els mateixos hauran 
d’informar a l’ Administració municipal de qualsevol modificació de les línees 
de servei públic. 

6. En les parades de transport públic destinades al servei del taxi, aquests 
vehicles hi podran romandre únicament si esperen passatgers. 

 
 
Article 53. Terminal d’autobusos  
 
1. El terminal d’autobusos està destinat als autobusos de línia regular que hi 

tenen inici i final de línia. 
2. És l’únic lloc on els vehicles de les línies que inicien i finalitzen el seu recorregut 

al terminal, poden aturar-se per fer l’ajustament horari corresponent. 
3. Els autobusos en espera aturaran el motor del vehicle fins que arribi el 

moment de reiniciar la seva marxa. 
4. Els autobusos de línia regular que finalitzin la jornada evitaran, en sortir de 

l’estació i de tornada cap a les cotxeres, el pas pel nucli urbà, restant obligats 
a utilitzar els carrers de la zona industrial més propera. 

 
 
 

Capítol XI. Usos restringits a la via pública 
 
Article 54. Limitacions 
 
1. A les zones reservades al trànsit de vianants i de vehicles, no es permeten els 

jocs, les diversions o les activitats que puguin representar un perill per als 
vianants o, fins i tot, per a les persones que les practiquin. 

2. La circulació dels patins, patinets, monopatins i altres aparells similars sense 
motor s’han d’atendre a les prescripcions següents: 
a. No poden circular per la calçada. 
b. Sempre que no hi hagi aglomeració de vianants, poden circular per les zones 

degudament autoritzades o pels parcs públics, passeigs, places i zones de 
vianants, amb precaució i adequant la seva velocitat a la dels vianants. 

c. No poden ser arrossegats per un altre vehicle. 
d. Totes les restriccions de la present Ordenança. 

3. La normativa vigent regularà els usos de la via pública derivats de l’activitat 
de proves esportives que discorrin pel nucli urbà. 

4. L’Ajuntament podrà utilitzar sistemes de control fotogràfic homologats per 
dur a terme el control de les restriccions de pas a determinades vies de la 
ciutat i a determinats tipus de vehicles, circumstàncies que estaran 
degudament senyalitzades. 
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5. En determinats itineraris, o en parts o tram d’ells compresos dins les vies 
públiques urbanes inclòs en travessies, es podran establir restriccions 
temporals o permanents, a la circulació de vehicles per motius 
mediambientals. 

 
 
 

Capítol XII. Vehicles pesants i de transport de mercaderies perilloses 
 
Article 55. Circulació 
 
1. Es prohibeix la circulació de vehicles pesants amb una massa màxima 

autoritzada (MMA) superior a les 10 tones, de les 0 a les 24 hores, per les vies 
públiques del municipi. 

2. Es permetrà l’accés dels vehicles pesants amb una MMA superior a les 10 
tones, si és pel subministrament d’obres o de transport de mercaderies que es 
dirigeixin a punts de l’interior del municipi per efectuar les operacions 
necessàries de càrrega o descàrrega pròpies de la seva activitat. 

3. En totes les vies urbanes del municipi de Cornellà de Llobregat, es prohibeix el 
transport de mercaderies perilloses, explosives o inflamables en trànsit, així 
com el transport de més de 3.000 litres de productes contaminants de l’aigua. 

4. Es permet la circulació de vehicles de transport de matèries perilloses per al 
repartiment a domicili de consumidors de gasos liquats d’ús domèstic i de 
gasoil per a calefacció. 

5. Es permet la circulació de vehicles de transport de matèries perilloses per a la 
descàrrega parcial o total de gasos i productes necessaris per al funcionament 
de centres sanitaris, sempre que utilitzin els itineraris d’entrada i sortida i els 
horaris estipulats per a cada centre. Els itineraris i horaris es determinaran per 
decret d’Alcaldia. 

6. Els vehicles pesants amb una MMA superior a 10 tones que tinguin la 
circulació autoritzada amb destinació i origen a punts determinats i a polígons 
industrials del terme municipal de Cornellà de Llobregat, hauran de seguir 
necessàriament els itineraris d’entrada i sortida i els horaris que es determinin 
per decret d’Alcaldia. 

 
 
 
TÍTOL III 
Infraccions i sancions 
 

Capítol I. Infraccions 
 
Article 56. Disposicions generals 
 
1. Les accions o omissions contràries a aquesta ordenança tindran caràcter 

d’infracció administrativa i seran sancionades en els termes que preveu la 
mateixa i en el seu defecte pel que disposen el Reial Decret Legislatiu 6/2015, 
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de 30 d’octubre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Trànsit i el 
Reglament General de Circulació. 

2. Les infraccions d’aquesta ordenança estan tipificades en l’annex III. 
 
 
Article 57. Tipus 
 
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus 
 
 
 

Capítol II. Sancions 
 
Article 58. Sancions 
 
1. De conformitat amb l’ establert en el Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 

d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Trànsit, les infraccions 
molt greus es sancionaran amb multes de fins a 500 euros, les infraccions 
greus amb multes de fins a 200 i les infraccions lleus amb multes de fins a 100 
euros, aquests imports són els mateixos per les infraccions de la present 
ordenança. 

2. En cas que la infracció suposi la retirada de punts del permís i/o llicència de 
conduir s’estarà al que disposa l’annex II i IV del RDL 6/2015 del text refós de 
la Llei de Trànsit. 

3. Les infraccions consistents en no respectar els límits de velocitat es 
sancionaran amb la quantia prevista en l’annex IV del RDL 6/2015 del text 
refós de la Llei de Trànsit. 

4.  La quantia de les multes podrà ser incrementada en un 30%, en atenció a la 
gravetat i transcendència del fet, els antecedents del infractor i a la seva 
condició de reincidència, el perill potencial creat per ell mateix i per a la resta 
dels usuaris de la via i al criteri de proporcionalitat, de conformitat a 
l’establert en els articles 80 i 81 del RDL 6/2015 del text refós de la Llei de 
Trànsit. 

 
 
Article 59. Responsabilitat per danys materials a la via pública 
 
A més de la imposició de la sanció corresponent, l’Ajuntament podrà adoptar les 
mesures escaients per a la restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic 
infringit, amb l’execució subsidiària a càrrec de l’infractor i l’exacció de les taxes o 
preus públics meritats. 
 
 
Article 60. Competència sancionadora 
 
La competència sancionadora per la comissió d’infraccions d’aquesta Ordenança 
correspon a l’Alcalde, que podrà delegar les seves atribucions. 
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Article 61. Procediment sancionador 
 
El procediment sancionador, règim de recursos i execució de sancions, serà el que 
preveu el Títol V del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s’aprova 
el text refós Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA 
En tot el que no estigui previst en aquesta Ordenança, s’aplicaran les disposicions 
del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària i demés 
disposicions generals. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 
Les disposicions generals modificades amb posterioritat a l‘entrada en vigor de la 
present Ordenança, derogaran el seu contingut contradictori de forma automàtica, 
essent d’aplicació les disposicions generals en matèria de trànsit que estiguin vigents. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA 
Als efectes del que preveu aquesta ordenança, la situació de minusvalidesa i el seu 
grau hauran de ser declarats, d’acord amb la normativa vigent, pels centres i els   
serveis de les Administracions Públiques competents. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA 
Les entitats locals podran comunicar al registre de Vehicles de l’organisme autonòmic 
de la Prefectura Central de Transit, els vehicles de mobilitat personal i bicicletes de 
pedals amb pedaleig assistit enregistrats al seus municipis, d’acord amb el que 
determini l’òrgan autònom de la Prefectura central de Transit. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUINTA 
Els preceptes d’aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 
es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta ordenança entrarà en vigor 15 dies després de la seva publicació al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. 
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DISPOSICIÓ FINAL SEGONA 
Aquesta Ordenança serà objecte d’avaluació normativa, als efectes i en els termes 
previstos a l’article 130 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, com a mínim cada 5 anys a 
comptar de l’entrada en vigor del seu text inicial o de l’última modificació. 
 
 
ANNEX I 
 
1. Cicles: Vehicles d’ almenys dues rodes i propulsats, exclusivament o 

principalment, per energia muscular de la persona o persones que estan 
sobre el vehicle, en particular per mitjà de pedals, s’inclouen en aquesta 
definició els cicles de pedaleig assistit. 

2. Bicicletes: Cicles de dues rodes. 
3. Vehicle de mobilitat personal VMP: Vehicles capaços d’assistir l’esser humà en 

el seu desplaçament personal i en la distribució urbana de mercaderies, que 
per la seva construcció poden excedir les característiques dels cicles. 

4. Vehicle de mobilitat reduïda VMR: Vehicles destinats a persones amb mobilitat 
reduïda, com cadires de rodes, mòduls de mobilitat personats acoblats a 
cadires de rodes, cicles i scooters que compleixen la norma UNE-EN 12184. 

5. VMP0: Ginys mecànics sense motor com patins, patinets i monopatins. 
6. VMP tipus A: Rodes, plataformes i patinets elèctrics lleugers i de mida petita. 

(Instrucció 16/V-124 de la DGT). 
7. VMP tipus B: Plataformes i patinets elèctrics de mida més gran. (Instrucció 16-

V-124 de la DGT). 
8. VMP tipus C0: Cicles de més de dues rodes, per a ús personal no lucratiu, 

assimilable a la bicicleta. (Instrucció 16/V-124 de la DGT). 
9. VMP tipus C1: Cicles de més de dues rodes destinats a una activitat 

d’explotació econòmica. (Instrucció 16/V-124 de la DGT). 
10. VMP tipus C2: Cicles de més de dues rodes destinats al transport de 

mercaderies. (Instrucció 16/V-124 de la DGT). 
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ANNEX II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX III 
 

CIRCULACIÓ DE BICICLETES I VMP 

Norma Art. Ap. Sub. Descripció Import Grau 

OMC 9 2 
 CIRCULAR PER LA CALÇADA VMP0 i BICILETES INFANTILS UN MENOR 

DE 12 ANYS 
100 LLEU 

OMC 10 3 
 CIRCULAR AMB BICICLETES I VMP DESTINATS A UNA ACTIVITAT 

ECONÒMICA, SENSE TENIR CONCERTADA L’ ASSEGURANÇA 
RESPONSABILITAT CIVIL CORRESPONENT 

100 LLEU 

OMC 11 1  CIRCULAR EN BICICLETA FORA DE LES ZONES HABILITADES 60 LLEU 

OMC 11 3 a CIRCULAR AMB BICICLETA RECOLZAT EN UNA RODA 100 LLEU 

OMC 11 3 b CIRCULAR AMB BICICLETA AGAFANT-SE A ALTRES VEHICLES EN MARXA 100 LLEU 

OMC 11 3 c CIRCULAR AMB BICICLETA DEIXANT EL MANILLAR SENSE AGAFAR 100 LLEU 

OMC 11 3 d CIRCULAR AMB BICICLETA FENT ZIG-ZAG ENTRE VEHICLES EN MARXA 100 LLEU 

OMC 11 3 e 
CIRCULAR AMB BICICLETA CARREGANT-LA  AMB OBJECTES  QUE 
DIFICULTIN LES MANIOBRES O REDUEIXIN LA VISIÓ 

100 LLEU 

OMC 11 3 h 
CIRCULAR AMB BICICLETA PER LA VORERA, ANDANES I PASSEIGS, A 
EXCEPCIÓ DE QUE LA CIRCULACIÓ ES DESENVOLUPI PER PERSONES 
ADULTES QUE ACOMPANYIN A CICLISTES MENORS DE 12 ANYS 

60 LLEU 
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OMC 11 3 i CIRCULAR AMB BICICLETA ARROSSEGAT PER ALTRES VEHICLES 100 LLEU 

OMC 11 3 k 
PRACTICAR ACROBÀCIES I JOCS D’HABILITAT AMB BICICLETES I VMP 
FORA DE LES ÀREES AUTORITZADES 

60 LLEU 

OMC 12 1  
NO CIRCULAR PEL CARRIL MES PROPER A LA VORERA BICICLETES I 
CICLES C0, C1, C2. 

60 LLEU 

OMC 12 2  
CIRCULAR AMB VMP PER LA CALÇADA DE LA XARXA BÀSICA AMB 
GRAN FLUX DE TRANSIT 

100 LLEU 

OMC 12 10 a CIRCULAR UN VMP PER CARRERS I ZONES NO AUTORITZADES 60 LLEU 

OMC 12 10 b NO CIRCULAR UN VMP PEL CARRIL BICI EN VORERA 60 LLEU 

OMC 12 10 c NO CIRCULAR UN VMP PEL CARRIL BICI EN CALÇADA 60 LLEU 

OMC 12 10 d 
CIRCULAR UN VMP EN ANDANES I PASSEIGS QUAN AQUESTS NO 
TINGUIN LES MIDES AUTORITZADES PER FER-HO 

60 LLEU 

OMC 12 10 e 
CIRCULAR ELS VMP PER CARRERS DE PLATAFORMA UNICA A MES DE 
10 KM/H 

100 LLEU 

OMC 12 10 f CIRCULAR ELS VMP SENSE RESPECTAR EL SENTIT DE CIRCULACIÓ 90 LLEU 

OMC 12 10 g CIRCULAR ELS VMP PER LES VORERES  100 LLEU 

OMC 12 11 a 
CIRCULAR ELS VMP I BICICLETES SENSE RESPECTAR LA PREFERÈNCIA DE 
PAS  DELS VIANANTS  EN VORERES O ZONES DE VIANANTS 

90 
 
LLEU 

OMC 12 11 b 
CIRCULAR ELS VMP I BICICLETES SENSE RESPECTAR LA DISTANCIA DE 
SEGURETAT D’UN METRE I MIG  DE FAÇANES D’IMMOBLES 

60 
 
LLEU 

OMC 12 11 c 
REALITZAR AMB UN VMP O BICICLETA MANIOBRES QUE AFECTIN LA 
SEGURETAT DELS VIANANTS 

90 
 
LLEU 

OMC 12 11 d 
CIRCULAR EN VMP O BICICLETA SENSE REDUIR LA VELOCITAT EN 
TRAVESSAR UN PAS DE VIANANTS O PAS D’ESCOLARS EL CONDUCTOR 
D’UNA BICICLETA O VMP 

60 LLEU 

OMC 12 11 e 
CIRCULAR EN VMP O BICICLETA  SENSE ADEQUAR LA VELOCITAT AL 
PAS DE LES PERSONES VIANANTS, BICICLETES I VMP 

60 
 
LLEU 

OMC 12 11 f CONDUIR UNA BICICLETA O VMP DE MANERA NEGLIGENT 100 LLEU 

OMC 12 11 g 
CIRCULAR EN VMP O BICICLETA SENSE RESPECTAR LA DISTANCIA DE 
SEGURETAT DE 1,5 m RESPECTE LES PERSONES VIANANTS 

60 
 
LLEU 

OMC 12  11 h 
NO SUSPENDRE LA CIRCULACIÓ I ABAIXAR-SE D’UNA BICICLETA O VMP 
QUAN HIHA AGLOMERACIO DE VIANANTS  O NO ES PUGUI MANTENIR EL 
1,5 M DE DISTANCIA ENTRE VIANANTS. 

60 LLEU 

OMC 12 12  CIRCULAR PER LA CALÇADA AMB UN VMP0 100 LLEU 

OMC 12 14  
CIRCULAR UN VMP0 PER VIES DE CICLISTES EN CALÇADA SENSE 
RESPECTAR EL SENTIT DE CIRCULACIÓ 

90 LLEU 

OMC 12 15  
CIRCULAR PER PARCS PÚBLICS ELS CICLES DE MES DUES RODES C0 I C1 
O ELS C2 TRET DE QUE SIGUI PER CARREGAR O DESCARREGAR 

60 LLEU 

OMC 12 15  CIRCULAR UN CICLE C2 PER PARCS PÚBLICS A MES DE 25 KM/H 100 LLEU 

OMC 12 16 a 
CIRCULAR EN BICICLETA O VMP EN PARCS PÚBLIS SENSE RESPECTAR LA 
PREFERÈNCIA DELS VIANANTS 

60 
 
LLEU 

OMC 12 16 b 
CIRCULAR EN BICICLETA O VMP EN PARCS PÚBLIS SENSE EL 
PATRIMONI NATURAL I EL MOBILIARI URBÀ 

60 
 
LLEU 

OMC 12 16 c 
CIRCULAR EN BICICLETA O VMP EN PARCS PÚBLIS SENSE RESPECTAR 
LES PARTERRES, AREES O ZONES DE VEGETACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS, 
I TOTES AQUELLES ZONES EXPRESSAMENT SENYALITZADES  

60 
 
 
LLEU 

OMC 12 16 d 
CIRCULAR EN BICICLETA O VMP EN PARCS PÚBLIS SENSE RESPECTAR LA 
SENYALITZACIÓ, NO SEGUIR LES PISTES CICLISTES O INTINERARIS 
MARCATS SIGUIN DE TERRA O PAVIMENTATS, EN CAS D’EXISTIR-HI 

60 
 
 
LLEU 

OMC 12 16 e 
CIRCULAR EN BICICLETA O VMP EN PARCS PÚBLIS EN ZONES 
SENYALITZADES COM A PROHIBIDES 

60  
 
LLEU 

OMC 12 16 f 
SUPERAR ELS VMP LA VELOCITAT MÀXIMA DE 10 KM/H, ELS C2 ELS 25 
KM/H 

100 
 
LLEU 

OMC 12 18  
CIRCULAR EL CONDUCTOR DE UN VMP SENSE DUR EL CASC 
HOMOLOGAT 

60 LLEU 

OMC 12 23 a CIRCULAR AMB VMP SENSE RESPECTAR EL SENTIT DE CIRCULACIÓ 60 LLEU 

OMC 12 23 b CIRCULAR AMB VMP ARROSSEGAT PER ALTRES VEHICLES 100 LLEU 

OMC 12 23 c 
CIRCULAR AMB VMP PORTANT AURICULARS O CASCOS CONNECTATS  
A  APARELLS RECEPTORS  O REPRODUCTORS DE SO, TELEFONS O 
ANÁLEGS 

100 LLEU 

OMC 12 23 d CIRCULAR AMB VMP UTILITZANT DISPOSITIUS DE  TELEFONIA MÒBIL 100 LLEU 

OMC 12 23 e 
CIRCULAR AMB BICICLETA O VMP SUPERANT LA TAXA D’ALCOHOL 
SEGONS EL QUE DISPOSA LA NORTMATIVA DE TRÀNIST VIGENT O 

100 LLEU 
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SOTA L’INFLUENCIA DE SUBSTANCIES ESTUPEFAENTS 

OMC 12 23 f CIRCULAR SUPERANT LA VELOCITAT MÁXIMA ESTABLERTA 100 LLEU 

OMC 12 23 g   
REALITZAR AMB VMP,  ACROBACIES O JOCS FORA DELS LLOCS 
AUTORITZATS 

100 LLEU 

CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES DE BICICLETES I VMP 

Norma Art. Ap. Sub. Descripció Import Grau 

OMC 12 17 a 
NO DUR UN SISTEMA QUE PERMETI REDUIR LA VELOCITAT I ATURAR 
EL VEHICLE 

100 LLEU 

OMC 12 17 b 
NO PORTAR TIMBRE LES BICILETES I ELS VMP (O PORTAR UN SISTEMA 
ACUSTIC DIFERENT A AQUEST) 

60 
 
LLEU 

OMC 12 17 c 
NO PORTAR LES BICICLETES ENLLUMENAT BLANC AL DAVANT O 
VERMELL AL DARRERA  EN HORES NOCTURNES, AIXÍ COM REFLECTANT 
VERMELL AL DARRERA 

100 LLEU 

OMC 12 17 d 
NO PORTAR ELS VMP, REFLECTATNS BLANCS AL DAVANT O VERMELLS 
AL DARRERA DURANT LES HORES NOCTURNES 

100 LLEU 

TRANSPORT DE PERSONES EN BICICLETA I VMP 

Norma Art. Ap. Sub. Descripció Import Grau 

OMC 12 18  CIUCULAR EL CONDUCTOR DE VMP SENSE  CASC HOMOLOGAT 60 LLEU 

OMC 12 19  CONDUIR UN VMP I CICLES C0,C1 I C2 UN MENOR DE 15 ANYS 60  LLEU  

OMC 12 19  
CONDUIR UN VMP C1 QUE TRANSPORTANT PERSONES UN MENOR DE 
18 ANYS 

100 LLEU 

OMC 12 20  
CONDUIR UNA BICICLETA TRANSPORTANT UN NUMERO SUPERIOR DE 
PERSONES AL QUE PER CONSTRUCCIO LI PERTOCA 

100 LLEU 

OMC 12 20  
CONDUIR UNA BICICLETA TRANSPORTAN UN MENOR DE 7 ANYS, 
SENSE SER MAJOR D’EDAT 

100 LLEU 

OMC 12 20  
CONDUIR UNA BICICLETA TRANSPORTAN UN MENOR DE 7 ANYS, 
SENSE EL DISPOSITIU HOMOLOGAT D’ACORD AMB LES LIMITACIONS 
D’US 

100 LLEU 

OMC 12 21  
TRANSPORTAR EN BICICLETA UN REMOLC, SEMIREMOLC O D’ALTRES 
APARELLS HOMOLOGATS SENSE SER MAJOR D’EDAT 

100 LLEU 

OMC 9 2  
CIRCULAR PER LA CALÇADA VMP0 I BICILETES INFANTILS (UN MENOR 12 
ANYS) 

100 LLEU 

OMC 12 13  
CIRCULAR UN MENOR DE 12 ANYS AMB UN VMP0 PEL CARRIL BICI EN 
CALÇADA SOL 

 60 LLEU 

ESTACIONAMENT DE BICICLETES I VMP 

Norma Art. Ap. Sub. Descripció Import Grau 

OMC 12 26 a 

ESTACIONAR LA BICICLETA O VMP LLIGATS ALS ARBRES, SEMÀFORS, 
BANCS, CONTENIDORS, PAPERERES, MARQUESINES DE TRANSPORT I 
ELEMENTS DE MOBILIARI URBA QUAN ES DIFICULTI EL DESTÍ O EL 
FUNCIONALITAT DE L’ELEMENT 

60 LLEU 

OMC 12 26 b 
ESTACIONAR LA BICICLETA O VMP DAVANT DE  ZONES ON HI HAGI 
RESERVES DE MOBILITAT REDUÏDA  

60 LLEU 

OMC 12 26 c 
ESTACIONAR LA BICICLETA O VMP  EN ZONES DE CÀRREGA I 
DESCÀRREGA O DE SERVEI PUBLIC 

60 LLEU 

OMC 12 26 d 
ESTACIONAR LA BICICLETA O VMP EN LLOCS RESERVATS A ALTRES 
PERSONES USUARIES O SERVEIS 

60 
 
LLEU 

OMC 12 26 e 
ESTACIONAR LA BICICLETA O VMP A LES VORERES DIFICULTANT EL PAS 
DELS VIANANTS, DAVANT DE PASSOS DE VIANANTS I PASSOS 
ESCOLARS 

60 LLEU 

OMC 12 26 
 
f 
 

ESTACIONAR LA BICICLETA O VMP EN LES DEMÉS ZONES 
RESTRINGIDES DEFINIDES EN L’ORDENANÇA MUNICIPAL 

60 
 
LLEU 

RETIRADA DE BICICLETES DE LA VIA PÚBLICA 

Norma Art. Ap. Sub. Descripció Import Grau 

LSV 12 27  
TOTES LES DISPOSICIONS RELATIVES A LA RETIRADA QUE VENEN 
RECOLLIDES EN L’ARTICLE 105 DEL RDL 6/2015, DEL 30 D’OCTUBRE 

60 LLEU 

OMC 12 27 a 

QUAN LA BICICLETA RESTI ESTACIONADA MES D’UN MES AL MATEIX 
LLOC, QUAN LI FALTI ALGUN ELEMENT INDISPENSABLE PER A LA SEVA 
CIRCULACIO O LES CONDICIONS GENERALS PERMETIN DEDUIR 
RAONABLEMENT UN NOTORI ESTAT D’ABANDONAMENT 

60 LLEU 

OMC 12 27 b 
QUAN RESTI ESTACIONAT EN CARRERS I VIES URBANES D’ESPECIAL ÚS, 
AMB AGLOMERACIONS O HABITUAL CONCENTRACIÓ DE PERSONES  

60 LLEU 

ESTACIONAMENT DE VEHICLES 
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Norma Art. Ap. Sub. Descripció Import Grau 

OMC 21 20  ESTACIONAR EN UN MATEIX LLOC MÉS DE 16 DIES CONSECUTIUS 60 LLEU 

OMC 21 22  
ESTACIONAR FORA DELS LÍMITS DE LES MARQUES VIÀRIES DE 
DELIMITACIÓ DE PLACES EN ELS ESTACIONAMENTS AUTORITZATS 

60 LLEU 

OMC 21 23  
ESTACIONAR EN CARRERS SENSE VORERES O DE PLATAFORMA ÚNICA, 
SENSE RESPECTAR LA DISTÀNCIA MÍNIMA D’UN METRE DE FAÇANES I 
ZONES DE VIANANTS 

60 LLEU 

OMC 21 24  
ESTACIONAR EN LLOC ON HO PROHIBEIXI LA SENYALITZACIÓ 
TEMPORAL EXCEPCIONAL 

60 LLEU 

OMC 21 28  
ESTACIONAR DIFICULTANT LA MANIOBRA DE RETIRADA, COL·LOCACIÓ 
I RECOLLIDA  DELS CONTENIDORS DE SERVEI PÚBLIC D’ESCOMBRERIES 
O ANÀLEGS 

60 LLEU 

OMC 21 29  ESTACIONAR ALS LLOCS DESTINATS ALS CONTENIDORS 60 LLEU 

OMC 21 31  
ESTACIONAR  DAVANT D’ELEMENTS DE BALLISSAMENT, TANQUES, 
CONS, CINTES, ETC. 

60 LLEU 

OMC 21 33  
ESTACIONAR EN UNA ZONA SENYALITZADA COM D’ESTACIONAMENT 
BICICLETES 

60 LLEU 

OMC 21 35  
ESTACIONAR UN VEHICLE PER RESERVAR L’ESTACIONAMENT D’UN 
ALTRE ALTERNATIVAMENT 

60 LLEU 

OMC 21 36  
ESTACIONAR EN UNA ZONA SENYALITZADA COM D’ESTACIONAMENT 
PER CICLOMOTORS I MOTOCICLETES 

60 LLEU 

OMC 21 37  
ESTACIONAR VEHICLES QUE TRANSPORTIN MERCADERIES PERILLOSES, 
FORA DELS SUPÒSITS PERMESOS 

60 LLEU 

OMC 21 38  ESTACIONAR REMOLCS, SEMIREMOLCS I CARAVANES EN NUCLI URBÀ 60 LLEU 

OMC 21 39  
ESTACIONAR REMOLS, SEMIREMOLCS I CARAVANES FORA DE LES 
ZONES AUTORITZADES 

60 LLEU 

OMC 21 39  
ESTACIONAR REMOLS, SEMIREMOLCS I CARAVANES SEPARATS DEL 
VEHICLE TRACTOR 

60 LLEU 

OMC 21 40  
ESTACIONAR VEHICLES OBJECTE DE VENDA, REPARACIÓ, EXPOSICIÓ, 
LLOGUER O PUBLICITAT SENSE CONDUCTOR, SENSE L’ AUTORITZACIÓ 
CORRESPONENT 

60 LLEU 

OMC 21 41  
ESTACIONAR VEHICLES DE LLOGUER SENSE CONDUCTOR, DIPOSITATS 
O TRANSPORTATS EN CAMIONS GRUA O TRAILERS 

60 LLEU 

OMC 21 42  
ESTACIONAR DE MANERA ABUSIVA VEHICLES D’UNA MATEIXA 
EMPRESA EN UN CARRER O CARRERS ADJACENTS EN PERJUDICI DE LA 
RESTA D’USUARIS 

60 LLEU 

OMC 21 44  
ESTACIONAR VEHICLES DE MÉS DE 3500 KG DE MMA, LLEVAT DELS 
LLOCS I HORARIS PERMESOS  

60 LLEU 

OMC 21 45  
ESTACIONAR QUALSEVOL VEHICLE EN ZONES ENJARDINADES, PARCS I VIES 
EXCLOSES AL TRÀNSIT 

60 LLEU 

ESTACIONAMENT MOTOCILETES, CICLOMOTORS, VEHICLES DE TRES RODES I QUADRICICLES 

Norma Art. Ap. Sub. Descripció Import Grau 

OMC 21 14  ESTACIONAR UN QUAD DAMUNT LA VORERA 60 LLEU 

OMC 22 2  
ESTACIONAR VEHICLES DE TRES RODES I QUADRICICLES A LES VORERES 
I ALTRES ESPAIS PER A VIANATS 

60 LLEU 

OMC 22 1  
ESTACIONAR CICLOMOTORS O MOTOCICLETES A LES ZONES 
SENYALITZADES, SOBRESORTINT DE LA LÍNEA D’ESTACIONAMENT O  
DIFICULTANT L’ESTACIONAMENT O L’ACCÉS D’ALTRES VEHICLES  

60 LLEU 

OMC 22 4  
ACCEDIR EN CICLOMOTOR O MOTOCICLETA A LA VORERA PER 
ESTACIONAR, SENSE ATURAR EL MOTOR I/O SENSE BAIXAR DEL 
SEIENT. 

60 LLEU 

OMC 22 5  
ESTACIONAR CICLOMOTORS I MOTOCICLETES EN VORERES DE MENYS 
DE 3 METRES D’AMPLADA 

60 LLEU 

OMC 22 6  

ESTACIONAR CICLOMOTORS I MOTOCICLETES EN VORERES DE MÉS DE 
3 METRES D’AMPLADA SENSE RESPECTAR LA FILA ÚNICA PARAL·LELA A 
LA VORADA, LA DISTÀNCIA (50 CM) RESPECTE ELS VEHICLES 
ESTACIONATS A LA CALÇADA O LA POSICIÓ ENTRE ESCOCELLS. 

60 LLEU 

OMC 22 8  
ESTACIONAR UN CICLOMOTOR O MOTOCICLETA EN UNA VORERA AMB 
UNA SENYALITZACIÓ ESPECÍFICA DE PROHIBICIÓ D’ESTACIONAMENT. 

60 LLEU 

OMC 22 9  
LLIGAR EMB QUALSEVOL MITJÀ UNA MOTOCICLETA O CICLOMOTOR A 
UN ELEMENT ESTRUCTURAL, MOBILIARI URBÀ, ARBRE O ELEMENT 
D’UNA FAÇANA 

60 LLEU 

OMC 22 11  
ESTACIONAR UN CICLOMOTOR O MOTOCICLETA EN UNA ZONA DEL 
MUNICIPI ON ESTÀ RESTRINGIT 

60 LLEU 

ZONA BLAVA 
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Norma Art. Ap. Sub. Descripció Import Grau 

OMC 24 1  
ESTACIONAR EN LLOC HABILITAT PER L’AUTORITAT MUNICIPAL COM  
ZONA DE LIMITACIÓ HORÀRIA SENSE HAVER OBTINGUT EL 
COMPROVANT  

60 LLEU 

OMC 24 2  
ESTACIONAR EN LLOC HABILITAT PER L’AUTORITAT MUNICIPAL EN 
ZONA DE LIMITACIÓ HORÀRIA SENSE COL·LOCAR EN LLOC VISIBLE EL 
DISTINTIU QUE L’AUTORITZA 

60 LLEU 

OMC 24 3  
ESTACIONAR EN LLOC HABILITAT PER L’AUTORITAT MUNICIPAL EN 
ZONA DE LIMITACIÓ HORÀRIA SOBREPASSANT EL TEMPS MÀXIM 
PERMÉS EN EL DISTINTIU QUE L’AUTORITZA 

60 LLEU 

OMC 24 5  
ESTACIONAR EN LLOC HABILITAT PER L’AUTORITAT MUNICIPAL EN 
ZONA DE LIMITACIÓ HORÀRIA, FORA DELS LÍMITS DE LES MARQUES 
VIÀRIES DE DELIMITACIÓ  

60 LLEU 

OMC 24 5  
ESTACIONAR EN LLOC HABILITAT PER L’AUTORITAT MUNICIPAL EN 
ZONA DE LIMITACIÓ HORÀRIA EXCEDINT EL TEMPS MÀXIM PERMÈS  
(2 HORES) 

60 LLEU 

OMC 24 6  
ESTACIONAR EN LLOC HABILITAT PER L’AUTORITAT MUNICIPAL EN 
ZONA DE LIMITACIÓ HORÀRIA SENSE QUE COINCIDEIXI LA MATRÍCULA 
DEL TIQUET AMB LA DEL VEHICLE ESTACIONAT 

60 LLEU 

OMC 24 7  
ESTACIONAR EN LLOC HABILITAT PER L’AUTORITAT MUNICIPAL EN 
ZONA DE LIMITACIÓ HORÀRIA, AMB UN TIQUET DE VEHICLE ZERO 
EMISSIONS O ECO SENSE SER-HO 

60 LLEU 

OMC 24 8  

ESTACIONAR EN LLOC HABILITAT PER L’AUTORITAT MUNICIPAL EN 
ZONA DE LIMITACIÓ HORÀRIA UTILITZANT UNA TARGETA 
D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA SENSE 
SER EL TITULAR O ANAR EL TITULAR AL VEHICLE ESTACIONAT 

100 LLEU 

ESTACIONAMENT RESERVAT A RESIDENTS- ZONA VERDA 

Norma Art. Ap. Sub. Descripció Import Grau 

OMC 27 2  
ESTACIONAR EN LLOC HABILITAT PER L’AUTORITAT MUNICIPAL EN 
ZONA DE LIMITACIÓ HORÀRIA SENSE HAVER OBTINGUT EL DISTINTIU 
QUE L’AUTORITZA 

60 LLEU 

VEHICLES ABANDONATS 

Norma Art. Ap. Sub. Descripció Import Grau 

OMC 40 1  
ROMANDRE AL MATEIX LLOC ESTACIONAT MÉS D’UN MES SENSE 
PRESENTAR DESPERFECTES PERÒ PRESENTANT SÍMPTOMES EVIDENTS 
DEL SEU ABANDONAMENT  

90 LLEU 

OMC 40 2  

ROMANDRE AL MATEIX LLOC ESTACIONAT MÉS D’UN MES 
PRESENTANT DESPERFECTES QUE FACIN IMPOSSIBLE QUE ES DESPLACI 
PELS SEUS PROPIS MITJANS O LI FALTIN LES PLAQUES DE 
MATRICULACIÓ 

100 LLEU 

OMC 40 3  
PER EXCEDIR DELS DOS MESOS DES DE LA IMMOBILITZACIÓ DEL 
VEHICLE O LA RETIRADA I INGRÉS EN EL DIPÒSIT MUNICIPAL 

100 LLEU 

ZONA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA 

Norma Art. Ap. Sub. Descripció Import Grau 

OMC 30 3  
REALITZAR TASQUES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA FORA DE LES ZONES 
AUTORITZADES 

60 LLEU 

OMC 30 4  
REALITZAR TASQUES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DIPOSITANT LES 
MERCADERIES A LA VIA PÚBLICA 

60 LLEU 

OMC 30 6  
REALITZAR TASQUES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA GENERANT SOROLLS I 
MOLESTIES INNECESSARIS 

90 LLEU 

OMC 30 6  
REALITZAR TASQUES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA EMBRUTANT LA VIA 
PÚBLICA 

90 LLEU 

OMC 30 7  
REALITZAR TASQUES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA PEL COSTAT ESQUERRA 
DEL VEHICLE EN VIES DE MÉS D’UN CARRIL I NO REALITZAR-LES PEL 
COSTAT MÉS PROPER A LA VORERA  

60 LLEU 

OMC 30 9  
REALITZAR TASQUES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA EN FESTIUS O EN 
HORARI DE 22:00 A 08:00 HORES SENSE L’AUTORITZACIÓ MUNICIPAL 
CORRESPONENT 

100 LLEU 

ESTACIONAMENT VEHICLES PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA 

Norma Art. Ap. Sub. Descripció Import Grau 

OMC 32 2  
ESTACIONAR A LES ZONES IDENTIFICADES COM D’ESTACIONAMENT 
PER A MINUSVÀLIDS SENSE TENIR LA TARGETA ACREDITATIVA DE LA 
CONDICIÓ O SENSE SER-NE EL TITULAR  

90 LLEU 
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OMC 32 2  
ESTACIONAR A ZONES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA O ZONA BLAVA 
IDENTIFICADES SENSE TENIR LA TARGETA ACREDITATIVA DE LA 
CONDICIÓ O SENSE SER-NE EL TITULAR 

100 LLEU 

OMC 33 11  
ESTACIONAR EN UNA ZONA D’ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB 
MOBILITAT REDUIDA D’ÚS PRIVATIU AMB UN VEHICLE DIFERENT A 
L’AUTORITZAT 

 60 LLEU 

OMC 33 12  
SENYALITZAR LA ZONA RESERVADA D’ÚS PRIVATIU SENSE RESPECTAR 
EL MODEL DE SENYALITZACIÓ, TOT I TENIR LLICÈNCIA 

60 LLEU 

OMC 33 13  
SENYALITZAR UN APARCAMENT COM A RESERVA D’ESTACIONAMENT 
PER A PERSONES AMB MOBILITAT D’ÚS PRIVATIU SENSE TENIR LA 
LLICÈNCIA CORRESPONENT 

100 LLEU 

ESTACIONAMENT EN ZONES PARK & RIDE 

Norma Art. Ap. Sub. Descripció Import Grau 

OMC 36   
ESTACIONAR UN CICLOMOTOR I MOTOCICLETA EN UNA ZONA 
DESTINADA A TURISMOS EN UNA ZONA P+R 

60 LLEU 

OMC 38 1  
ESTACIONAR EN UNA ZONA P+R SENSE EL TÍTOL O COMPROVANT FISIC 
O VIRTUAL 

60 LLEU 

OMC 38 2  ESTACIONAR EN UNA ZONA P+R EXCEDINT DEL TEMPS AUTORITZAT 60 LLEU 

 AUTORITZACIONS ESPECIALS DE CIRCULACIÓ   

Norma Art. Ap. Sub. Descripció Import Grau 

OMC 50 1  
CIRCULAR AMB  VEHICLES DE MASSA, DIMENSIONS I PRESSIÓ SOBRE 
EL PAVIMENT SUPERIORS  A LES ESTABLERTES EN DISPOSICIONS 
REGLAMENTARIES, SENSE AUTORITZACIÓ MUNICIAPAL. 

100 LLEU 

OMC 50 2  
CIRCULALAR AMB VEHICLES TURISTICS DE TRANSPORT DE PERSONES 
PER LES VIES PÚBLIQUES, SENS AUTORITZACIÓ MUNICIPAL. 

100 LLEU 

PARADES D’AUTOBÚS 

Norma Art. Ap. Sub. Descripció Import Grau 

OMC 52 2  ROMANDRE A LA PARADA MÉS DEL NECESSARI 60 LLEU 

OMC 52 3  ROMANDRE EN UNA PARADA, SUPERANT LA CAPACITAT DE VEHICLES  60 LLEU 

OMC 52 4  
RECOLLIR O DESCARREGAR PASSATGERS FORA DE LES PARADES 
AUTORITZADES I DEGUDAMENT SENYALITZADES 

90  LLEU 

OMC 52 5  
MODIFICAR ELS LLOCS DE PARADA SENSE INFORMAR A 
L’ADMNINISTRACIÓ I/O USUARIS 

 90 LLEU 

PARADES DE TAXI 

Norma Art. Ap. Sub. Descripció Import Grau 

OMC 52 6  DEIXAR EL TAXI ESTACIONAT A LA PARADA 60 LLEU 

TERMINAL D’AUTOBUSOS 

Norma Art. Ap. Sub. Descripció Import Grau 

OMC 53 3  ROMANDRE AL TERMINAL SENSE  ATURAR EL MOTOR DEL VEHICLE  100 LLEU 

OMC 53 4  
CIRCULAR AMB DESTINACIÓ A COTXERES PELS CARRERS DEL NUCLI 
URBÀ 

100 LLEU 

LIMITACIONS 

OMC 54 5  
NO RESPECTAR LA RESTRICCIÓ DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES PER 
MOTIUS MEDIOAMBIENTALS 

100 LLEU 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:04:21 al 01:10:35 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d749300
02?startAt=3861.0 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=3861.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=3861.0
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VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC 
 
URGENCIA SEGONA.- MODIFICAR EL TEXT DE L’ANNEX AL “CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ RELATIU A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGES DE MEDIACIÓ 
PER A L’ANY 2020, EN RELACIÓ AMB LA TRAMITACIÓ DELS AJUTS PER 
CONTRIBUIR A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19 
EN ELS LLOGUERS D’HABITATGE HABITUAL”, PER TAL D’ESMENAR ELS 
ERRORS MATERIALS EXISTENTS.- 
 
 
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA 

 
Sotmesa a votació la urgència és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC 
 
URGENCIA SEGONA.- MODIFICAR EL TEXT DE L’ANNEX AL “CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ RELATIU A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGES DE MEDIACIÓ 
PER A L’ANY 2020, EN RELACIÓ AMB LA TRAMITACIÓ DELS AJUTS PER 
CONTRIBUIR A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19 
EN ELS LLOGUERS D’HABITATGE HABITUAL”, PER TAL D’ESMENAR ELS 
ERRORS MATERIALS EXISTENTS.- 

Modificar el text de l’annex al 
“Conveni de col·laboració relatiu 
a l’Oficina Local d’Habitatges de 
mediació per a l’any 2020, en 
relació amb la tramitació dels 
ajuts per contribuir a minimitzar 
l’impacte econòmic i social del –
Covid-19 en els lloguers 
d’habitatge habitual”. 

MOCIO 
... 
 
Atès que per acord del Ple municipal en sessió que va tenir lloc en data 23 de 
desembre de 2020, es va 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, 
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per a l’any 2020, així com L’ANNEX 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. 
 
Atès que amb posterioritat a la seva aprovació, i després de rebre l’exemplar signat 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’ha pogut constatar que el text de l’Annex 
aprovat no coincideix exactament amb el text signat per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, i que hi ha errors materials que cal esmenar per tal de poder formalitzar la 
signatura del document. 
 
Atès que, en concret, al títol del document, ON DIU: “relatiu a l’oficina local 
d’habitatge,” HA DE DIR: relatiu a l’oficina local d’habitatge/borsa de mediació”. A la 
part expositiva del document, ON DIU: “L’Agencia 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”, HA DE DIR: 
“L’Agencia de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament, van subscriure l’any 2019 un 
conveni de col·laboració i encàrrec de gestions relatiu a l’oficina local 
d’habitatge/borsa de mediació que ha tingut continuïtat per a l’any 2020 mitjançant 
un nou conveni”. 
 
Atès que, pel que fa als acords, les correccions a fer són les següents: Al punt 1, ON 
DIU: “l’Ajuntament, mitjançant l’oficina local d’habitatge, tramitarà”, HA DE DIR: 
“L’Ajuntament, mitjançant l’oficina local d’habitatge/borsa de mediació, tramitarà”. 
Al punt 3, ON DIU: “s’ha fixat en el pacte segon del conveni”, HA DE DIR: s’ha fixat en 
el pacte quart del conveni”. Finalment, hauria de corregir-se també el punt 4 dels 
acords. ON DIU: “prevista en el pacte tercer del conveni” HA DE DIR: “prevista en el 
pacte cinquè del conveni”. 
 
Atès que, per tot l’exposat, és necessari corregir aquestes dades, sense que aquest fet 
alteri el contingut de l’annex, i procedir formalment a la seva signatura i fer-lo 
efectiu. 
 
Atès l’informe emès per la Cap Jurídica i Administrativa de Política Territorial i 
Sostenibilitat. 
 
Vistos l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local i l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, relatius a les 
competències atribuïdes al Ple de la Corporació Local. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Modificar el text de l’Annex per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i 
social del covid-19 en els lloguers de l’habitatge habitual, per tal d’esmenar els errors 
materials existents, i facultar a l’Alcalde d’aquesta corporació, senyor Antonio 
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Balmón Arévalo, per a la seva formalització, mitjançant la subscripció del document 
següent, el text literal del qual figura a continuació: 
 
 
ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ RELATIU A L’OFICINA LOCAL 
D’HABITATGE/BORSA DE MEDIACIÓ PER A L’ANY 2020, 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 
 
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, van subscriure l’any 2019 un 
conveni de col·laboració i encàrrec de gestions relatiu a l’oficina local 
d’habitatge/borsa de mediació que ha tingut continuïtat per a l’any 2020 mitjançant 
un nou conveni. 
 
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 
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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/borsa de mediació, 

tramitarà els expedients de la nova línia d’ajuts al lloguer regulats en la 
Resolució TES/1047/2020, de 12 de maig. 

 
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 quart del conveni signat 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 
cinquè del conveni per a l’any 2020. 

 
 
Jaume Fornt i Paradell Antonio Balmón Arèvalo 
 
 
Director de l’Agència de Alcalde de l’Ajuntament 
l’Habitatge de Catalunya de Cornellà de Llobregat 
 
 
 
Carmen Alonso Higuera 
 
 
Secretària General de l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:10:36 al 01:12:05 
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https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d749300
02?startAt=4236.0 
 
VOTACIÓ 

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

 
II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
 
PUNT PRIMER.- MOCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DEL PSC-CP I EC-
EG-ECG, DEMANAR QUE LA CONSELLERIA DE SALUT INFORMI I PRESENTI 
L’APLICACIÓ DEL PLA D’ENFORTIMENT I TRANSFORMACIÓ DE L’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.- 

Moció PSC-CP i EC-MC-ECG, 
demanar que la Conselleria de 
Salut informi i presenti l’aplicació 
del Pla d’enfortiment i 
transformació de l’atenció 
primària de Cornellà de Llobregat. 

MOCIÓ (Text final una vegada modificat durant el transcurs de la sessió) 
... 
 
L’atenció primària ha de ser l’eix vertebrador de tot el sistema sanitari públic. Hem de 
comptar amb una atenció primària de proximitat, amb visió comunitària, que atengui 
a les persones al llarg de la vida i incorpori els determinants socials de la salut. Per tal 
de garantir una bona qualitat del sistema, la Generalitat de Catalunya hauria de 
destinar al menys el 25% del pressupost global de la Conselleria de Salut a l’atenció 
primària. Actualment, se n’està invertint al voltant del 13%. 
 
La pandèmia de la COVID19 ha modificat les necessitats sanitàries i per tant, el 
pressupost que van aprovar per a l’exercici 2020 ja no està donant resposta al que la 
població de Catalunya ni de Cornellà de Llobregat demanda i precisa, i que és el 
següent: dotar de més professionals al sistema sanitari públic amb noves 
contractacions de facultatius i d’infermeria perduts per les retallades dels governs de 
la Generalitat de Catalunya durant 10 anys, reduir el nombre de pacients assignat a 
cada professional incrementant el temps d’atenció als i les pacients, reduir les llistes 
d’espera de visites d’especialistes, i donar una atenció més integral a població. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=4236.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=4236.0
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Catalunya no compta amb un pressupost de la Generalitat aprovat per al 2021 i 
s’està aplicant de l’any passat, que tampoc estava adaptat per afrontar la pandèmia. 
En els moments actuals que vivim és precisen dels recursos necessaris per a la gestió 
de l’atenció sanitària, per fer una òptima prevenció i protecció la salut pública davant 
la COVID19. 
 
Al darrer trimestre del 2020, la Conselleria de Salut va presentar el Pla d’Enfortiment i 
Transformació de l’Atenció Primària, un gran títol per un pla que encara no coneixem 
ni s’ha començat a aplicar. Encara ara la població de Cornellà de Llobregat no ha vist 
cap millora d’aquest pla en l’atenció que rep als quatre CAPS –Martí i Julià, Sant 
Ildefons, Bellaterra i Martí i Julià- i als dos consultoris de la ciutat –Almeda i 
Fontsanta-Fatjó. 
 
Segons va anunciar fa mesos la Consellera de Salut, aquest Pla preveia una inversió 
pública de 300 milions d’euros fins al 2022, i segons va dir al 2020 es destinarien 46 
milions d’euros, que suposaven la contractació de 1.400 nous professionals. A dia 
d’avui encara no coneixem la concreció d’aquests compromisos de la sanitat pública 
catalana. 
 
Val a dir que el que si ja està previst és que el Govern de l’Estat, al 2021, faci arribar a 
les comunitats autònomes més recursos en forma de transferències per reforçar 
l’atenció primària, desprès d’anys de retallades a Catalunya i manca d’inversió en 
salut pública per part del Govern d’Espanya. Actualment, els Fons COVID transferits 
des de l’Estat i fins ara ingressats a la Generalitat de Catalunya tenen un import de 
3.165 milions d’euros, d’aquí se’n derivarien les noves contractacions fetes dels perfils 
Gestors COVID, personal administratiu i coordinadores de l’Institut Català de la Salut 
(ICS) per al seguiment de la pandèmia a les residències i als centres educatius del curs 
2020/2021. 
 
Afirmen que a dia d’avui, ni l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ni la seva població 
coneixen en què consistirà aquest Pla en la millora de l’atenció primària anunciat pel 
govern de la Generalitat ni té més dades sobre aquestes noves inversions previstes en 
personal i recursos que repercutiran en la millora de la salut de la nostra població. 
Aquesta manca d’informació no permet tampoc que la ciutadania pugui fer 
seguiment de les polítiques sanitàries amb transparència en la gestió de la salut 
pública, i els i les professionals sanitaris segueixen sense veure complementades les 
plantilles i les seves remuneracions, llargament aplaçades després d’anys de 
retallades en salut a Catalunya. 
 
Per tot l’exposat, els grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-
PM) i En Comú-Movem Cornellà presenten al Ple els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya a informar a l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat de l’aplicació del Pla d’Enfortiment i Transformació de l’Atenció Primària 
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a la nostra ciutat i dels recursos que s’invertiran en la contracció de nou personal i les 
inversions previstes dins del pla per la millora pública de la nostra població. 
 
Segon.- Notificar aquesta moció a les entitats i associacions que integren els Consell 
Municipal de Salut, a les direccions del Centres d’Atenció Primària de Cornellà i a la 
Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal de PODEMOS (PODEMOS) 
 

 Esmena núm. 1 presentada verbalment pel Grup Municipal de PODEMOS: 
... 
 
Correcció del Quart paràgraf de l’exposició de motius: 
 
“Al darrer trimestre del 2020, la Conselleria de Salut va presentar el Pla d’Enfortiment 
i Transformació de l’Atenció Primària, un gran títol per un pla que encara no 
coneixem ni s’ha començat a aplicar. Encara ara la població de Cornellà de Llobregat 
no ha vist cap millora d’aquest pla en l’atenció que rep als quatre CAPS –Mossèn 
Jaume Soler, Sant Ildefons, Bellaterra i Martí i Julià- i als dos consultoris de la ciutat –
Almeda i Fontsanta-Fatjó. 

... 
 
 
 

 Esmena núm. 2 presentada verbalment pel Grup Municipal de PODEMOS: 
... 
 
Addició al segon acord: 
 
Segon.- Notificar aquesta moció a les entitats i associacions que integren els Consell 
Municipal de Salut, a les direccions del Centres d’Atenció Primària de Cornellà, a la 
Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, a les associacions de veïns de la 
ciutat, al col·lectiu Rebelión Atención Primaria i al CatSalut. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:12:06 al 01:50:35 
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https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d749300
02?startAt=4326.0 
 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DE PODEMOS 

 
L’esmena és acceptada i d’acord a l’article 133 del ROM, queda incorporada a 
la Moció. 
 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL DE PODEMOS 

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

... 
 
L’atenció primària ha de ser l’eix vertebrador de tot el sistema sanitari públic. Hem de 
comptar amb una atenció primària de proximitat, amb visió comunitària, que atengui 
a les persones al llarg de la vida i incorpori els determinants socials de la salut. Per tal 
de garantir una bona qualitat del sistema, la Generalitat de Catalunya hauria de 
destinar al menys el 25% del pressupost global de la Conselleria de Salut a l’atenció 
primària. Actualment, se n’està invertint al voltant del 13%. 
 
La pandèmia de la COVID19 ha modificat les necessitats sanitàries i per tant, el 
pressupost que van aprovar per a l’exercici 2020 ja no està donant resposta al que la 
població de Catalunya ni de Cornellà de Llobregat demanda i precisa, i que és el 
següent: dotar de més professionals al sistema sanitari públic amb noves 
contractacions de facultatius i d’infermeria perduts per les retallades dels governs de 
la Generalitat de Catalunya durant 10 anys, reduir el nombre de pacients assignat a 
cada professional incrementant el temps d’atenció als i les pacients, reduir les llistes 
d’espera de visites d’especialistes, i donar una atenció més integral a població. 
 
Catalunya no compta amb un pressupost de la Generalitat aprovat per al 2021 i 
s’està aplicant de l’any passat, que tampoc estava adaptat per afrontar la pandèmia. 
En els moments actuals que vivim és precisen dels recursos necessaris per a la gestió 
de l’atenció sanitària, per fer una òptima prevenció i protecció la salut pública davant 
la COVID19. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=4326.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=4326.0
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Al darrer trimestre del 2020, la Conselleria de Salut va presentar el Pla d’Enfortiment i 
Transformació de l’Atenció Primària, un gran títol per un pla que encara no coneixem 
ni s’ha començat a aplicar. Encara ara la població de Cornellà de Llobregat no ha vist 
cap millora d’aquest pla en l’atenció que rep als quatre CAPS –Mossèn Jaume Soler, 
Sant Ildefons, Bellaterra i Martí i Julià- i als dos consultoris de la ciutat –Almeda i 
Fontsanta-Fatjó. 
 
Segons va anunciar fa mesos la Consellera de Salut, aquest Pla preveia una inversió 
pública de 300 milions d’euros fins al 2022, i segons va dir al 2020 es destinarien 46 
milions d’euros, que suposaven la contractació de 1.400 nous professionals. A dia 
d’avui encara no coneixem la concreció d’aquests compromisos de la sanitat pública 
catalana. 
 
Val a dir que el que si ja està previst és que el Govern de l’Estat, al 2021, faci arribar a 
les comunitats autònomes més recursos en forma de transferències per reforçar 
l’atenció primària, desprès d’anys de retallades a Catalunya i manca d’inversió en 
salut pública per part del Govern d’Espanya. Actualment, els Fons COVID transferits 
des de l’Estat i fins ara ingressats a la Generalitat de Catalunya tenen un import de 
3.165 milions d’euros, d’aquí se’n derivarien les noves contractacions fetes dels perfils 
Gestors COVID, personal administratiu i coordinadores de l’Institut Català de la Salut 
(ICS) per al seguiment de la pandèmia a les residències i als centres educatius del curs 
2020/2021. 
 
Afirmen que a dia d’avui, ni l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ni la seva població 
coneixen en què consistirà aquest Pla en la millora de l’atenció primària anunciat pel 
govern de la Generalitat ni té més dades sobre aquestes noves inversions previstes en 
personal i recursos que repercutiran en la millora de la salut de la nostra població. 
Aquesta manca d’informació no permet tampoc que la ciutadania pugui fer 
seguiment de les polítiques sanitàries amb transparència en la gestió de la salut 
pública, i els i les professionals sanitaris segueixen sense veure complementades les 
plantilles i les seves remuneracions, llargament aplaçades després d’anys de 
retallades en salut a Catalunya. 
 
Per tot l’exposat, els grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-
PM) i En Comú-Movem Cornellà presenten al Ple els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya a informar a l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat de l’aplicació del Pla d’Enfortiment i Transformació de l’Atenció Primària 
a la nostra ciutat i dels recursos que s’invertiran en la contracció de nou personal i les 
inversions previstes dins del pla per la millora pública de la nostra població. 
 
Segon.- Notificar aquesta moció a les entitats i associacions que integren els Consell 
Municipal de Salut, a les direccions del Centres d’Atenció Primària de Cornellà, a la 
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Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, a les associacions de veïns de la 
ciutat, al col·lectiu Rebelión Atención Primaria i al CatSalut. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

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

Vots a favor: 
 

Grup Municipal 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. 
 
 
 
 
PUNT SEGON.- MOCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS D’ERC/AM I 
PODEMOS, PER LA CREACIÓ D’UNA TAULA DE TREBALL D’INFORMACIÓ I 
DEBAT PER A FORMULAR LES PROPOSTES DEL MUNICIPI DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT A L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, EN L’ÀMBIT DE 
L’APROVACIÓ DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE L’ÀREA METROPOLITANA 
DE BARCELONA (PDUM).- 
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Moció ERC/AM i PODEMOS, per 
la creació d’una taula de treball 
d’informació i debat per a 
formular les propostes del 
municipi a l’AMB, en l’àmbit de 
l’aprovació del Pla Director 
Urbanístic de l’AMB (PDUM) 

MOCIÓ 
... 
 
El Pla Director Urbanístic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (PDUM) és un 
instrument de planejament urbanístic que afecta a tot el territori Metropolità, 
constituït per 36 municipis, entre els quals es troba Cornellà. 
 
El PDUM disposa d’àmplies atribucions, com poden ser les de la definició de les 
reserves per als sistemes urbanístics generals de comunicacions i d’altres 
infraestructures, equipaments comunitaris i espais lliures; la classificació de sòl i la 
delimitació del sòl urbà; la fixació dels criteris per qualificar el sòl urbà i urbanitzable 
pel que fa a l’edificabilitat, els usos, les densitats i les reserves de sistemes, o la 
definició i la delimitació dels àmbits de transformació urbanística d’interès 
metropolità dels propers 20 anys. 
 
En compliment de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, que li atorga les competències 
urbanístiques per marcar els principals objectius i línies de desenvolupament 
urbanístic en tot el territori metropolità, l’Àrea Metropolitana de Barcelona es troba 
en ple procés d’aprovació inicial i provisional del PDUM. Després de més de 40 anys, 
des de 1976, el nou Pla Urbanístic substituirà al Pla general metropolità de 27 dels 
seus municipis, i a altres planejaments generals dels 9 municipis restants. 
 
En un moment com l’actual, de pandèmia mundial per la COVID-19, la gestió de 
l’espai públic i la qualitat del nostre entorn esdevé encara més imprescindible. 
L’acceleració de l’emergència climàtica i la gran degradació que està patint la nostra 
biodiversitat està provocant danys irreparables que s’han d’abordar des d’una 
perspectiva integral i d’equilibri entre l’economia i la preservació del medi natural. A 
més, la crisi i emergència habitacional existent, i la previsió del seu augment, posa en 
relleu la necessitat del treball conjunt per a poder constituir un parc públic 
d’habitatge de lloguer sòlid, recolzat des de la pròpia Àrea Metropolitana. 
 
Un dels elements fonamentals en el procés d’elaboració del PDUM, és l’incentiu de la 
participació ciutadana i la generació de debat per l’aportació de noves propostes. El 
procés de tramitació contempla 2 moments clau de participació: amb l’aprovació de 
l’Avenç del Pla i amb l’aprovació inicial del document del PDUM. 
 
El Consell Metropolità de Barcelona va aprovar, en la sessió celebrada el 26 de març 
de 2019, l’Avanç del Pla director urbanístic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(PDUM) i es va iniciar la fase d’exposició pública fins al 31 de gener de 2020, on es 
van rebre més de 2.670 aportacions, les quals van sorgir dels Ajuntaments 
metropolitans, de la ciutadania i dels tècnics en la matèria. El procés participatiu de la 
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ciutadania doncs, és un dels pilars en l’aprovació del Pla, i per tant una línia de treball 
oberta al debat i informació. 
 
Es preveu l’aprovació inicial del PDUM durant l’any 2021, i ja s’ha iniciat des de l’Àrea 
de desenvolupament de polítiques urbanístiques de l’AMB el tràmit de consulta i 
sol·licitud d’informes als ajuntaments metropolitans per a elaborar el text del 
document per a l’aprovació inicial. 
 
El PDUM serà l’eina que ordenarà el territori metropolità de Barcelona en les 
properes dècades, per la qual cosa les propostes que es facin des de Cornellà de 
Llobregat no haurien de quedar sotmeses a la única voluntat dels partits que 
governen a l’Ajuntament. 
 
I no s’hauria de reduir la participació als mers períodes d’informació pública del 
planejament, sinó que el dret de la ciutadania a col·laborar en l’exercici d’una 
democràcia participativa, també s’ha de fer extensiva a les pròpies propostes que, des 
dels municipis metropolitans, es facin per l’elaboració del PDUM. 
 
L’equip de govern de l’Ajuntament de Cornellà, a través del regidor de Territori, va 
traslladar a la comissió informativa del mes de desembre, que no tenien previst 
presentar propostes al PDUM, i que el document que es traslladaria a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, seria l’actual Programa d’Actuació Urbanística 
Municipal (PAUM) vigent. Un PAUM que es va aprovar al 2013 i que requereix revisar-
lo i actualitzar-lo a les necessitats actuals. 
 
Per tot això, des dels Grups Municipals d’ERC-AM i PODEMOS de Cornellà de 
Llobregat proposem que el ple aprovi els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- INSTAR al govern municipal per a què es creï una taula de treball, amb la 
participació d’almenys un membre de cadascun dels partits polítics amb presència al 
ple de l’Ajuntament, amb els tècnics municipals adscrits als diferents serveis de 
planejament urbanístic, llicències d’activitats i medi ambient, per tal d’informar, 
debatre i consensuar les propostes que, des del municipi de Cornellà de Llobregat, es 
faran a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en l’àmbit de l’aprovació del Pla Director 
Urbanístic de l’Àrea Metropolitana. 
 
Segon.- INSTAR al govern municipal per a que faci arribar, en un termini no superior 
als 15 dies des de la presa d’aquests acords, a tots els partits polítics amb 
representació a l’Ajuntament els suggeriments que van presentar prèvies a 
l’aprovació de l’avanç del PDUM, així com un resum de les sessions a les quals hagin 
pogut assistir els tècnics municipals fins a la data, així com de les propostes a 
considerar. 
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Tercer.- CREAR un enllaç en el web municipal en el qual s’incorpori la documentació i 
les actes de la taula de treball per tal que siguin d’accés públic, d’acord amb les lleis 
de transparència. 
 
Quart.- INSTAR al govern municipal a què en la taula de treball, es plantegi una 
moratòria d’almenys 2 anys a tota obra o projecte urbanístic d’habitatge o industrial 
en els terrenys que actualment siguin d’ús agrícola o forestal o que estiguin ubicats o 
puguin afectar a connectors ecològics identificats al PTMB. 
 
Cinquè.- COMUNICAR aquests acords a la presidència de l’AMB, a la vicepresidència 
de l’àrea de desenvolupament de polítiques urbanístiques de l’AMB, i a tots els partits 
polítics amb representació a l’AMB. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

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

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’EC-MC-ECG amb registre 
d’entrada 2689: 
... 
 
Modificar l’acord Primer de la moció resultant de la següent manera: 
 
Primer.- INSTAR al govern municipal per a què es creï una taula de treball, amb la 
participació d’almenys un membre de cadascun dels partits polítics amb presència al 
ple de l’Ajuntament, amb els tècnics municipals adscrits als diferents serveis de 
planejament urbanístic, llicències d’activitats, medi ambient i acció social, per tal 
d’informar, debatre i consensuar les propostes que, des del municipi de Cornella de 
Llobregat, es faran a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en l’àmbit de l’aprovació del 
Pla Director Urbanístic de l’Àrea Metropolitana. 
 
Suprimir l’acord Quart de la moció. 

... 
 

 Esmena núm. 2 presentada verbalment pel Grup Municipal d’EC-MC-ECG: 
... 
 
Modificar l’acord Primer de la moció resultant de la següent manera: 
 
Primer.- INSTAR al govern municipal per a què es creï una taula de treball, amb la 
participació d’almenys un membre de cadascun dels partits polítics amb presència al 
ple de l’Ajuntament, amb els tècnics municipals adscrits als diferents serveis de 
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planejament urbanístic, llicències d’activitats, medi ambient i acció social, per tal 
d’informar, debatre i consensuar les propostes que, des del municipi de Cornella de 
Llobregat, es faran a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en l’àmbit de l’aprovació del 
Pla Director Urbanístic de l’Àrea Metropolitana. 

... 
 

 Esmena núm. 3 presentada verbalment pel Grup Municipal d’EC-MC-ECG: 
... 
 
Suprimir l’acord Quart de la moció. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:50:36 al 02:17:59 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d749300
02?startAt=6636.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’EC-MC-ECG 

 
Després de la deliberació l’esmena es retira pel Grup municipal proponent 
sense entrar en la fase de votació. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL D’EC-MC-ECG 

 
L’esmena és acceptada i d’acord a l’article 133 del ROM, queda incorporada a 
la Moció. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 3 DEL GRUP MUNICIPAL D’EC-MC-ECG 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents. 
 

Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=6636.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=6636.0
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Vots en contra: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

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

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

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

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

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

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

... 
 
El Pla Director Urbanístic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (PDUM) és un 
instrument de planejament urbanístic que afecta a tot el territori Metropolità, 
constituït per 36 municipis, entre els quals es troba Cornellà. 
 
El PDUM disposa d’àmplies atribucions, com poden ser les de la definició de les 
reserves per als sistemes urbanístics generals de comunicacions i d’altres 
infraestructures, equipaments comunitaris i espais lliures; la classificació de sòl i la 
delimitació del sòl urbà; la fixació dels criteris per qualificar el sòl urbà i urbanitzable 
pel que fa a l’edificabilitat, els usos, les densitats i les reserves de sistemes, o la 
definició i la delimitació dels àmbits de transformació urbanística d’interès 
metropolità dels propers 20 anys. 
 
En compliment de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, que li atorga les competències 
urbanístiques per marcar els principals objectius i línies de desenvolupament 
urbanístic en tot el territori metropolità, l’Àrea Metropolitana de Barcelona es troba 
en ple procés d’aprovació inicial i provisional del PDUM. Després de més de 40 anys, 
des de 1976, el nou Pla Urbanístic substituirà al Pla general metropolità de 27 dels 
seus municipis, i a altres planejaments generals dels 9 municipis restants. 
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En un moment com l’actual, de pandèmia mundial per la COVID-19, la gestió de 
l’espai públic i la qualitat del nostre entorn esdevé encara més imprescindible. 
L’acceleració de l’emergència climàtica i la gran degradació que està patint la nostra 
biodiversitat està provocant danys irreparables que s’han d’abordar des d’una 
perspectiva integral i d’equilibri entre l’economia i la preservació del medi natural. A 
més, la crisi i emergència habitacional existent, i la previsió del seu augment, posa en 
relleu la necessitat del treball conjunt per a poder constituir un parc públic 
d’habitatge de lloguer sòlid, recolzat des de la pròpia Àrea Metropolitana. 
 
Un dels elements fonamentals en el procés d’elaboració del PDUM, és l’incentiu de la 
participació ciutadana i la generació de debat per l’aportació de noves propostes. El 
procés de tramitació contempla 2 moments clau de participació: amb l’aprovació de 
l’Avenç del Pla i amb l’aprovació inicial del document del PDUM. 
 
El Consell Metropolità de Barcelona va aprovar, en la sessió celebrada el 26 de març 
de 2019, l’Avanç del Pla director urbanístic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(PDUM) i es va iniciar la fase d’exposició pública fins al 31 de gener de 2020, on es 
van rebre més de 2.670 aportacions, les quals van sorgir dels Ajuntaments 
metropolitans, de la ciutadania i dels tècnics en la matèria. El procés participatiu de la 
ciutadania doncs, és un dels pilars en l’aprovació del Pla, i per tant una línia de treball 
oberta al debat i informació. 
 
Es preveu l’aprovació inicial del PDUM durant l’any 2021, i ja s’ha iniciat des de l’Àrea 
de desenvolupament de polítiques urbanístiques de l’AMB el tràmit de consulta i 
sol·licitud d’informes als ajuntaments metropolitans per a elaborar el text del 
document per a l’aprovació inicial. 
 
El PDUM serà l’eina que ordenarà el territori metropolità de Barcelona en les 
properes dècades, per la qual cosa les propostes que es facin des de Cornellà de 
Llobregat no haurien de quedar sotmeses a la única voluntat dels partits que 
governen a l’Ajuntament. 
 
I no s’hauria de reduir la participació als mers períodes d’informació pública del 
planejament, sinó que el dret de la ciutadania a col·laborar en l’exercici d’una 
democràcia participativa, també s’ha de fer extensiva a les pròpies propostes que, des 
dels municipis metropolitans, es facin per l’elaboració del PDUM. 
 
L’equip de govern de l’Ajuntament de Cornellà, a través del regidor de Territori, va 
traslladar a la comissió informativa del mes de desembre, que no tenien previst 
presentar propostes al PDUM, i que el document que es traslladaria a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, seria l’actual Programa d’Actuació Urbanística 
Municipal (PAUM) vigent. Un PAUM que es va aprovar al 2013 i que requereix revisar-
lo i actualitzar-lo a les necessitats actuals. 
 
Per tot això, des dels Grups Municipals d’ERC-AM i PODEMOS de Cornellà de 
Llobregat proposem que el ple aprovi els següents: 
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ACORDS 

 
Primer.- INSTAR al govern municipal per a què es creï una taula de treball, amb la 
participació d’almenys un membre de cadascun dels partits polítics amb presència al 
ple de l’Ajuntament, amb els tècnics municipals adscrits als diferents serveis de 
planejament urbanístic, llicències d’activitats, medi ambient i acció social, per tal 
d’informar, debatre i consensuar les propostes que, des del municipi de Cornella de 
Llobregat, es faran a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en l’àmbit de l’aprovació del 
Pla Director Urbanístic de l’Àrea Metropolitana. 
 
Segon.- INSTAR al govern municipal per a que faci arribar, en un termini no superior 
als 15 dies des de la presa d’aquests acords, a tots els partits polítics amb 
representació a l’Ajuntament els suggeriments que van presentar prèvies a 
l’aprovació de l’avanç del PDUM, així com un resum de les sessions a les quals hagin 
pogut assistir els tècnics municipals fins a la data, així com de les propostes a 
considerar. 
 
Tercer.- CREAR un enllaç en el web municipal en el qual s’incorpori la documentació i 
les actes de la taula de treball per tal que siguin d’accés públic, d’acord amb les lleis 
de transparència. 
 
Quart.- INSTAR al govern municipal a què en la taula de treball, es plantegi una 
moratòria d’almenys 2 anys a tota obra o projecte urbanístic d’habitatge o industrial 
en els terrenys que actualment siguin d’ús agrícola o forestal o que estiguin ubicats o 
puguin afectar a connectors ecològics identificats al PTMB. 
 
Cinquè.- COMUNICAR aquests acords a la presidència de l’AMB, a la vicepresidència 
de l’àrea de desenvolupament de polítiques urbanístiques de l’AMB, i a tots els partits 
polítics amb representació a l’AMB. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
La moció és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

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

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
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Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

Vots en contra: 
 

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

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

Abstenció: 
 

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

Gómez Márquez. 
 
 
 
 
PUNT TERCER.- MOCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DE PODEMOS I 
EC-MC-ECG, SOBRE EL CONTROL DE PREUS DEL LLOGUER.- 

Moció PODEMOS i EC-MC-ECG, 
sobre el control de preus del 
lloguer. 

MOCIÓ 
... 
 
L’especulació en els preus dels lloguers és una realitat que pateixen actualment 
centenars de ciutats d’Europa i també d’Espanya. Segons dades del Banc d’Espanya, 
els lloguers han augmentat un 50% en els últims deu anys a nivell nacional, una 
pujada significativa sobretot en grans ciutats com Madrid, Barcelona o València i en 
diversos enclavaments turístics com les Illes Balears o les Illes Canàries. En paral·lel, 
els salaris no han seguit aquesta pujada i la precarietat és la tònica general del 
mercat laboral espanyol. L’OCDE indica que el 24,7% de les llars espanyoles tenia una 
despesa en habitatge de lloguer superior al 40% dels ingressos nets el 2014, davant el 
13,1% registrat en la mitjana de la OCDE, és fàcil suposar que aquesta proporció 
haurà augmentat amb l’actual escalada de preus. 
 
Segons indiquen les dades de l’Eurostat, a Espanya, aproximadament quatre de cada 
deu persones que viuen en habitatge de lloguer destinen més del 40% dels ingressos 
familiars al pagament del lloguer, un dels índexs més alts de tota la Unió Europea 
(UE), només superat per Grècia i Lituània. Dedicar més del 40% de la renta familiar a 
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despeses de l’habitatge és considerat per la UE com una despesa excessiva per 
l’economia d’una llar. 
 
Després de la crisi econòmica del 2008, la història es repeteix, i les famílies espanyoles 
tornen a enfrontar a problemes econòmics, aquesta vegada derivats d’una pandèmia 
mundial provocada pel virus de la COVID-19. Un cop més, les famílies del nostre país 
han de fer un major esforç econòmic per aconseguir un habitatge. La política de no 
intervenció pública en el mercat de l’habitatge ha generat una tendència a l’alça dels 
preus i una crisi d’accessibilitat a aquest bé que ha provocat l’expulsió dels sectors de 
la població amb menys recursos. 
 
La crisi del coronavirus està agreujant aquesta situació. Amb la paralització de gran 
part de l’activitat econòmica per culpa de la pandèmia de la COVID-19, moltes de les 
persones que estan pagant una hipoteca o vivint de lloguer estan tenint grans 
dificultats per seguir pagant. Si abans les famílies patien l’asfixia dels preus del 
lloguer i de l’endeutament que arrossegaven de la crisi anterior, ara el panorama 
resulta alarmant: la sortida del confinament obre un escenari ple d’incertesa davant 
la possible pujada de l’atur i la caiguda del creixement econòmic. En aquest escenari, 
es multipliquen les dificultats per l’accés a l’habitatge, l’endeutament familiar o 
directament la pèrdua de l’habitatge, especialment per les famílies més vulnerables. 
 
La crisi del coronavirus i el seu impacte en el mercat immobiliari han de servir per 
reivindicar la necessitat de garantir el dret a un habitatge digne i adequat, tal i com 
queda recollit a l’article 47 de la Constitució Espanyola, i també per revertir les 
polítiques de mercantilització, dibuixant un horitzó normatiu en el qual l’habitatge 
compleixi la seva funció social i no sigui una mera mercaderia o un actiu objecte de 
l’especulació. És ara quan se’ns presenta l’oportunitat d’articular un autèntic sistema 
públic d’habitatge. 
 
Tenint en compte que Espanya té en total un parc d’habitatge de 25 milions, si volem 
un parc públic d’habitatge equiparable als països del nostre entorn, és a dir, com a 
mínim d’un 10%, necessitem que el conformin 2,5 milions d’habitatges. L’habitatge és 
un bé de primera necessitat i la seva funció social ha de ser preservada per les 
institucions públiques per davant qualsevol altra consideració. 
 
Com a conseqüència, els ajuntaments no poden donar resposta a l’emergència diària 
dels desnonaments, les ocupacions del habitatges o l’infrahabitatge, ni tampoc oferir 
una solució a aquelles persones que necessiten accedir a un habitatge a preus 
inferiors als del mercat. Mentrestant, la SAREB acumula habitatges buits d’entitats 
financeres rescatades amb diners públics que, en gran mesura, ven o traspassa la 
seva gestió a fons d’inversió, immobiliàries o altres gestors de l’habitatge. 
 
Tot i les mesures d’urgència preses fins ara pel Govern d’Espanya en relació a les 
rendes de lloguer, dirigides a amortir l’impacte de la crisi sanitària sobre els 
arrendataris en situació de major vulnerabilitat socioeconòmica, es requereixen 
reformes estructurals en matèria de regulació de l’accés a l’habitatge, encaminades a 
considerar-la un bé de primera necessitat abans que una inversió, en consonància 
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amb el mandat contingut a l’article 47 de la Constitució Espanyola. Com a la crisi del 
2008, ens trobem davant d’un mercat especulatiu, amb una forta presència de 
capitals d’inversió internacionals, que fa previsible l’enfonsament dels preus i que pot 
generar noves oportunitats per la intervenció de fons voltor oportunistes que 
sobrevolen el mercat espanyol. 
 
El Comitè DESC de les Nacions Unides, en les seves observacions finals sobre el Sisè 
Informe periòdic d’Espanya, aprovades en la sessió celebrada el 29 de març del 2018, 
explicita que “En particular, preocupa al Comitè el nombre insuficient d’habitatge 
social; la creixent falta d’assequibilitat de l’habitatge, particularment dins del mercat 
privat degut als preus excessius; i la falta de protecció adequada de la seguretat de la 
tinença. Així mateix, li preocupa el nombre significatiu de llars que no compta amb 
habitatge en condicions adequades i l’alt nombre de persones sense llar”. En 
conseqüència, recomana a l’Estat que “Adopti les mesures necessàries per 
reglamentar el mercat privat de l’habitatge per facilitar l’accessibilitat, disponibilitat i 
assequibilitat d’un habitatge adequat per les persones de baixos ingressos;” i “Revisi 
la seva legislació sobre arrendaments i porti a terme les modificacions necessàries a fi 
de garantir una protecció adequada de la seguretat de la tinença i establir 
mecanismes judicials efectius que garanteixin la protecció del dret a un habitatge 
adequat.” 
 
La legislació i les polítiques públiques en matèria de lloguer han tingut grans avenços. 
En concret, l’última modificació legal efectuada mitjançant el Reial Decret Llei 
7/2019, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, constitueix una resposta 
a les demandes de centenars de col·lectius socials i associacions de veïns que estaven 
essent sufocats per la reforma legislativa del Govern del Partit Popular, la Llei 4/2013, 
de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer de 
l’habitatge, que suposava la precarització absoluta de les persones inquilines. 
 
Amb el nou Reial Decret Llei 7/2019 es va aconseguir millorar la confiança i seguretat 
jurídica dels arrendataris mitjançant l’ampliació de la pròrroga obligatòria dels 
contractes d’arrendament de 3 a 5 anys en cas que l’arrendador sigui una persona 
física i a 7 anys en cas que sigui una persona jurídica. A més a més, es va ampliar la 
pròrroga tàcita d’1 a 3 anys i es va prorrogar el termini de preavís per trencar el 
contracte d’arrendament, havent d’informar al inquilí amb 4 mesos d’antelació i amb 
2 mesos d’antelació a l’arrendador. Addicionalment es va establir que l’increment 
produït per l’actualització anual de la renta no podrà excedir la variació percentual 
experimentada per l’Índex de Preus del Consum, de manera que l’actualització anual 
del preu del lloguer va quedar lligada a l’IPC que opera com a límit màxim de 
l’augment. 
 
També a Catalunya, el Parlament va aprovar la llei de mesures urgents en matèria de 
contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge. Una llei pionera a 
Espanya que va ser impulsada pel sindicat de Llogateres que estableix límits als preus 
de lloguer a les zones tensionades mitjançant uns índex de referència per tal d’evitar 
pujades abusives en els preus tal i com hem vist aquests últims anys. Aquesta llei ha 
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de ser la referència per impulsar una a nivell estatal que permeti estabilitzar i abaixar 
el preu de l’habitatge a tota Espanya. 
 
És necessari comprendre que, la possibilitat de regular els preus del lloguer assegura 
una rendibilitat econòmica proporcionada del lloguer a llarg termini pels propietaris, 
equilibrant així el dret de la llibertat d’empresa i el dret de la propietat privada en 
relació al dret d’accés a un habitatge digne i el compliment de la funció social de la 
propietat. L’existent desequilibri en la negociació de la renda entre la part 
arrendadora i la part arrendatària, en escenaris d’escassa oferta i tensió dels preus, 
comporta que el preu es determini de forma unilateral per la part arrendadora, 
essent la majoria de les vegades una càrrega desproporcionada en relació als 
ingressos familiars. Tot això justifica que sigui possible la intervenció dels poders 
públics en la regulació d’un element essencial en la relació contractual, com és el 
preu. En aquests moments, acabar amb els preus abusius és urgent, especialment en 
una situació de crisi sanitària, social i econòmica, on els ingressos de les classes 
populars es veuen reduïts de manera significativa. I és necessari adoptar mecanismes 
que garanteixin el compliment efectiu del dret a un habitatge digne i adequat al 
nostre país. 
 
Per tot això, es grups municipals de PODEMOS CORNELLÀ i EN COMÚ-MOVEM 
CORNELLÀ proposen al Ple Municipal l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar al Govern de l’Estat a aprovar una llei estatal d’habitatge, que permeti 
el seu desenvolupament en el marc de les competències de les comunitats autònomes 
i dels municipis, que blindi la funció social de l’habitatge i asseguri el compliment 
efectiu i el respecte del dret a un habitatge digne i adequat recollit a l’article 47 de la 
Constitució Espanyola, incloent-hi l’accés als subministres bàsics. I a adoptar 
mecanismes que garanteixin el compliment de les obligacions internacionals en 
matèria de dret a l’habitatge contingudes en el Pacte Internacional de Drets 
Econòmics, Socials i Culturals, les Observacions Generals nº 4 i nº 7 del Comitè DESC 
en matèria d’habitatge, i a garantir la seva aplicació immediata i vinculant en casos 
de desallotjament forçós sense alternativa habitacional. 
 
Segon.- Instar al Govern de l’Estat a legislar per regular el mercat del lloguer 
d’habitatges, impedint preus abusius en els contractes d’arrendament de l’habitatge 
mitjançant mecanismes de control de preus i promovent baixades de preus tant en 
contractes en vigor com en contractes futurs. A més a més, es garantirà un lloguer 
estable, segur i assequible, augmentant el parc públic d’habitatge de lloguer social i 
assequible, adoptant mecanismes per la cessió obligatòria i temporal de l’habitatge 
buit en mans de grans tenidors d’habitatge a les administracions públiques 
competents. 
 
Tercer.- Difondre públicament aquesta declaració a través dels mitjans de 
comunicació locals i a fer una crida perquè les entitats, plataformes, associacions, 
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agents públics o privats, així com els veïns i veïnes de Cornellà, que en comparteixin 
les finalitats i objectius, s’adhereixin a la present declaració. 
 
Quart.- Traslladar el present acord al Govern de l’Estat, al Congrés dels Diputats i 
Diputades, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Catalunya (PAH), a la plataforma de 
Sindicat de Llogaters i a les diferents associacions municipalistes de Catalunya. 

... 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal (ERC/AM) 
 

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’ERC/AM amb registre 
d’entrada 2676: 
... 
 
Esmena d’Addició d’un nu acord 3 i renumeració dels següents: 
 
Tercer.- Instar al Govern de l’Estat a comprometre’s a respectar les normatives 
territorials existents, especialment la LLEI 11/2020 ¡, de 18 de setembre, de mesures 
urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament 
d’habitatge. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:18:00 al 02:41:59 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d749300
02?startAt=8280.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC/AM 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

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

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=8280.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=8280.0
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Vots en contra: 
 

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. 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIO 

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

Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

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

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

Vots en contra: 
 

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

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
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Abstenció: 
 

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. 
 
 
 
 
PUNT QUART.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC/AM, PER LA 
GESTIÓ DE RESIDUS SANITARIS DEL GRUP III GENERATS A L’ÀMBIT NO 
ASSISTENCIAL.- 

Moció ERC/AM, per la gestió de 
residus sanitaris del grup III 
generats a l’àmbit no asssitencial. 

MOCIÓ 
... 
 
Actualment existeix un llarg llistat de malalties que requereixen medicaments que són 
injectables. Algunes d’aquestes, són cròniques i es poden tractar amb fàrmacs que, 
tant el pacient com una tercera persona, poden administrar-se a casa. Un exemple 
molt conegut, és la diabetis tipus 1, una patologia que afecta a milers de persones a 
Catalunya. 
 
Aquests tractaments generen cada any tones de residus als centres sanitaris, com són 
els apòsits, cotó, tires reactives, catèters, agulles o xeringues (coneguts com a Residus 
Sanitaris del Grup III) i que compten amb un procediment específic, regulat a la Llei 
6/1993, de 15 de juliol, que estableix la seva recollida, emmagatzematge, transport, 
tractament i la disposició del rebuig, tan dins com fora del centre sanitari, ja que 
poden generar un risc per a la salut laboral i pública. 
 
També es generen a les llars, gran quantitat de residus provinents de les persones que 
s’auto administren tractaments am aquest tipus de material i que, o bé desconeixen 
com han de desfer-se’n complint amb les normes que els regulen o bé no disposen de 
mitjans per fer-ho correctament. 
 
Els medicaments caducats o blisters buits es poden dipositar als punts SIGRE que 
podem trobar a les farmàcies. Però els residus sanitaris del Grup III, quan es generen 
als domicilis o fora dels centres sanitaris, perden aquesta categoria i no es disposa de 
cap punt habilitat a les farmàcies, ni als CAPs per poder-los dipositar. 
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Aquesta situació provoca que una gran quantitat d’aquest material acabi als 
contenidors de rebuig, amb el risc que suposa per les persones que el manipularan, 
així com el risc per la salut pública i mediambiental que comporta. 
 
A Catalunya, hi ha estipulades dues maneres de desfer-se dels residus del Grup III 
generats fora dels centres sanitaris: guardar-los en receptacles durs i tancats com 
poden ser contenidors específics o bé ampolles de plàstic, i llençar-los al contenidor 
de rebuig que trobem als nostres carrers o bé, portar-los a deixalleries que disposin 
del servei de recollida d’aquests residus. 
 
La majoria de les persones que s’apliquen aquest tipus de tractaments, no disposen 
d’informació respecte els protocols a seguir d’acord amb la normativa per desfer-se 
d’aquests residus. I les que pretenen fer-ho, segons marca la normativa de la 
Generalitat sense perjudicis per la salut laboral, pública i mediambiental, no disposen 
de cap espai a Cornellà per poder fer-ho de manera correcta i assegurant un bon 
tractament dels residus, ja que actualment la deixalleria de Cornellà no disposa 
d’aquest servei de recollida. Les deixalleries de poblacions més properes que sí que 
recullen aquests residus, són la deixalleria de Sant Joan de Despí-Esplugues de 
Llobregat, la de Sant Just Desvern i la del Prat de Llobregat. 
 
Per aquests motius, el Grup Municipal d’ERC/AM de Cornellà proposa els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Realitzar una campanya informativa sobre el tractament dels residus 
sanitaris i fer-la extensiva als mitjans de comunicació municipals, als centres cívics, 
biblioteques i edificis públics de la ciutat i també fer partícips a farmàcies, CAPs i 
associacions veïnals. 
 
Segon.- Facilitar a persones i famílies, en situacions de vulnerabilitat, que ho 
sol·licitin, contenidors de residus sanitaris. 
 
Tercer.- Habilitar el servei de recollida de residus sanitaris del Grup III a la deixalleria 
de Cornellà de Llobregat i a la deixalleria mòbil. 
 
Quart.- Estudiar la col·locació de contenidors especials als anomenats “Punts Nets” 
ubicats a farmàcies i CAPs, que vulguin col·laborar, i als edificis de propietat 
municipal on es puguin realitzar la recollida selectiva dels residus sanitaris, en 
especial, agulles i material punyent i tallant. 
 
Cinquè.- Instar a la Generalitat de Catalunya a modificar la Llei 6/1993, de 15 de 
juliol, reguladora dels residus, considerant els residus sanitaris generats de forma 
privada/personal com a residus especials del Grup III, incloent un protocol de gestió i 
recollida d’aquests residus. 
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Sisè.- Comunicar aquests acords als CAPs de la ciutat, Centres Cívics, FAVCO, 
associacions veïnals, al Consell de Salut, al Servei Català de Residus, a l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya i al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya. 

... 
 
 
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: 
... 
 
Modificació de l’apartat dels acords, quedant de la manera següent: 
 
Primer.- INSTAR a la Generalitat de Catalunya a modificar la Llei 6/1993, de 15 de 
juliol, reguladora dels residus, considerant els residus generats de forma 
privada/personal com a residus especials del Grup III, incloent un protocol de gestió i 
recollida d’aquests residus. 
 
Segon.- Mentre no es reguli el protocol de gestió i recollida dels residus generats en 
l’àmbit domèstic com a residus de Grup III: 
 
a) Estudiar les possibles actuacions, en col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, i l’Agència de Residus  de Catalunya, per establir un protocol 
provisional de recollida i gestió d’aquests residus a la deixalleria 

 
b) Una vegada definit aquest protocol realitzar una campanya informativa 

municipal sobre el tractament d’aquests residus,  fent servir els mitjans locals de 
comunicació i espais informatius d’edificis públics. De la mateixa manera 
estudiar la possible facilitació de contenidors de residus sanitaris a les persones 
en situació de vulnerabilitat que ho sol·licitin. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:42:00 al 03:14:32 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d749300
02?startAt=9720.0 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=9720.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=9720.0
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VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’EC-MC-ECG 

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

... 
 
Actualment existeix un llarg llistat de malalties que requereixen medicaments que són 
injectables. Algunes d’aquestes, són cròniques i es poden tractar amb fàrmacs que, 
tant el pacient com una tercera persona, poden administrar-se a casa. Un exemple 
molt conegut, és la diabetis tipus 1, una patologia que afecta a milers de persones a 
Catalunya. 
 
Aquests tractaments generen cada any tones de residus als centres sanitaris, com són 
els apòsits, cotó, tires reactives, catèters, agulles o xeringues (coneguts com a Residus 
Sanitaris del Grup III) i que compten amb un procediment específic, regulat a la Llei 
6/1993, de 15 de juliol, que estableix la seva recollida, emmagatzematge, transport, 
tractament i la disposició del rebuig, tan dins com fora del centre sanitari, ja que 
poden generar un risc per a la salut laboral i pública. 
 
També es generen a les llars, gran quantitat de residus provinents de les persones que 
s’auto administren tractaments am aquest tipus de material i que, o bé desconeixen 
com han de desfer-se’n complint amb les normes que els regulen o bé no disposen de 
mitjans per fer-ho correctament. 
 
Els medicaments caducats o blisters buits es poden dipositar als punts SIGRE que 
podem trobar a les farmàcies. Però els residus sanitaris del Grup III, quan es generen 
als domicilis o fora dels centres sanitaris, perden aquesta categoria i no es disposa de 
cap punt habilitat a les farmàcies, ni als CAPs per poder-los dipositar. 
 
Aquesta situació provoca que una gran quantitat d’aquest material acabi als 
contenidors de rebuig, amb el risc que suposa per les persones que el manipularan, 
així com el risc per la salut pública i mediambiental que comporta. 
 
A Catalunya, hi ha estipulades dues maneres de desfer-se dels residus del Grup III 
generats fora dels centres sanitaris: guardar-los en receptacles durs i tancats com 
poden ser contenidors específics o bé ampolles de plàstic, i llençar-los al contenidor 
de rebuig que trobem als nostres carrers o bé, portar-los a deixalleries que disposin 
del servei de recollida d’aquests residus. 
 
La majoria de les persones que s’apliquen aquest tipus de tractaments, no disposen 
d’informació respecte els protocols a seguir d’acord amb la normativa per desfer-se 
d’aquests residus. I les que pretenen fer-ho, segons marca la normativa de la 



 
 

 
 

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

 

 129 

Generalitat sense perjudicis per la salut laboral, pública i mediambiental, no disposen 
de cap espai a Cornellà per poder fer-ho de manera correcta i assegurant un bon 
tractament dels residus, ja que actualment la deixalleria de Cornellà no disposa 
d’aquest servei de recollida. Les deixalleries de poblacions més properes que sí que 
recullen aquests residus, són la deixalleria de Sant Joan de Despí-Esplugues de 
Llobregat, la de Sant Just Desvern i la del Prat de Llobregat. 
 
Per aquests motius, el Grup Municipal d’ERC/AM de Cornellà proposa els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- INSTAR a la Generalitat de Catalunya a modificar la Llei 6/1993, de 15 de 
juliol, reguladora dels residus, considerant els residus generats de forma 
privada/personal com a residus especials del Grup III, incloent un protocol de gestió i 
recollida d’aquests residus. 
 
Segon.- Mentre no es reguli el protocol de gestió i recollida dels residus generats en 
l’àmbit domèstic com a residus de Grup III: 
 
a) Estudiar les possibles actuacions, en col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, i l’Agència de Residus  de Catalunya, per establir un protocol 
provisional de recollida i gestió d’aquests residus a la deixalleria 

 
b) Una vegada definit aquest protocol realitzar una campanya informativa 

municipal sobre el tractament d’aquests residus,  fent servir els mitjans locals de 
comunicació i espais informatius d’edificis públics. De la mateixa manera 
estudiar la possible facilitació de contenidors de residus sanitaris a les persones 
en situació de vulnerabilitat que ho sol·licitin. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
PUNT CINQUÈ.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CS, PER A 
IMPULSAR NOVES MESURES SOCIALS I ECONÒMIQUES PER FER FRONT A LES 
CONSEQÜÈNCIES DE LA COVID-19.- 

Moció Cs, per a impulsar noves 
mesures socials i econòmiques 
per fer front a les conseqüències 
de la COVID-19. 
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MOCIÓ 
... 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Desde inicios del año 2020, la situación causada por la pandemia de la COVID-19 está 
teniendo graves efectos sanitarios, sociales y económicos con un impacto muy fuerte 
en nuestro municipio. 
 
La situación epidemiológica en Cornellá de Llobregat a fecha 19 de enero de 2021 es 
de un riesgo de rebrote (EPG) de 864, con una incidencia acumulada a 14 días (IA14) 
de 735,99, una velocidad de reproducción (Rt) de la enfermedad de 1.18, se han 
puesto 1.733 vacunas de la primera dosis y lamentablemente hay 38 pacientes 
ingresados. En total ha habido 6.112 casos de coronavirus acumulados y 274 
defunciones. 
 
La pandemia sanitaria está provocando una abrupta y peligrosa crisis económica en 
nuestro país, que ha llevado al Banco de España a prever que el 10% de las empresas 
se verán obligadas a echar el cierre en las próximas fechas. Ya en octubre, antes de 
que nos azotara la tercera ola de la pandemia, más de la mitad de las pymes 
españolas veían amenazada su supervivencia por la crisis económica derivada de las 
restricciones sanitarias. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores 
Autónomos (ATA) alertaba el pasado noviembre de que unos 600.000 autónomos se 
encontraban en riesgo de cierre. Además, esta situación se refleja también en las 
cifras de paro a nivel nacional, que en 2020 aumentó en 724.532 personas, la mayor 
subida del desempleo desde 2009. 
 
La tasa actual de desempleo en Cornellá de Llobregat es de 13,23% (6.025 parados). 
Según datos del Observatorio Comarcal del Baix Llobregat, la evolución del paro 
registrado en Cornellá entre los meses de febrero a noviembre de 2020 es de un 
aumento del 24,4%, mientras que la media de la comarca es de 20,7% y la media 
catalana de 22,7%. En Cornellá hemos pasado de los 4.707 parados de febrero de 
2020 a los 5.857 parados de noviembre de 2020. Sobre las peticiones de empleo, 
hemos pasado de las 5.686 peticiones de febrero 2020 a las 16.227 peticiones de 
noviembre de 2020. 
 
Desde el Ayuntamiento de Cornellá, como administración más cercana a los 
ciudadanos, debemos lanzar un mensaje claro: en este contexto actual se actúa y se 
está al lado de la ciudadanía y, debemos hacerlo de forma unánime, transversal, 
como hicimos al inicio de la pandemia cuando todos los Grupos Políticos Municipales 
con representación en el Consistorio aprobamos un conjunto de medidas sociales, 
fiscales y de movilidad para hacer frente a las consecuencias del coronavirus o 
apoyando también de manera unánime la reclamación de más recursos a todas las 
administraciones supramunicipales (Generalitat y Gobierno de España). 
 
Según los datos del programa Hermes, en nuestra ciudad hay registrados a fecha de 
tercer trimestre de 2020, 4.206 trabajadores que son autónomos, y si profundizamos 
más en los datos, casi el 79% de los trabajadores autónomos desarrollan su actividad 



 
 

 
 

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

 

 131 

en el sector servicios, de ahí la importancia de este sector en la economía de nuestro 
municipio. 
 
La crisis sanitaria de la Covid-19 ha tenido como consecuencia medidas restrictivas 
impuestas por el Govern de la Generalitat que afectan gravemente a la economía, 
estas medidas castigan a diferentes sectores, al reducir la movilidad, limitar los 
aforos, restringir horarios o decretar directamente el cierre de determinados 
comercios. 
 
Además, el pasado miércoles 20 de enero, el Procicat prorrogó dos semanas más las 
medidas actuales de confinamiento hasta el domingo 7 de febrero, cuando la 
previsión era hasta el 18 de enero. En estas últimas semanas hemos visto limitada 
toda la actividad comercial no esencial los fines de semana, el cierre y la limitación de 
horarios a restaurantes, bares y cafeterías, el cierre total de gimnasios, centros 
comerciales, entidades deportivas y centros de estética. Las restricciones de 
capacidad en los comercios y de aforo en la cultura o el deporte. Todas estas medidas 
han sido aprobadas y aplicadas sin políticas de acompañamiento, sin ayudas directas, 
que garanticen la supervivencia de todos estos negocios y de todos los puestos de 
trabajo que generan. Sólo hay que recordar el caos de la web de la Generalitat de 
Catalunya, cuando ofreció una línea de ayudas a los autónomos, que el sistema 
colapsó y se agotaron en minutos. 
 
Muchas familias siguen viendo como tienen que hacer frente a todos los gastos 
estructurales de su negocio cada final de mes, sin facturar apenas, o sin ingresos. Por 
desgracia, muchos de ellos no han podido aguantar y se han visto obligados a cerrar 
la persiana. Es desolador ver los locales vacíos en las calles de nuestro municipio. En 
estos momentos muchos negocios ven su continuidad amenazada con el cierre 
inminente si persisten o se endurecen las restricciones, ya que son cientos de familias 
las que dependen, directa o indirectamente, de estos sectores en Cornellà de 
Llobregat. 
 
Una vez puestas en marcha y ejecutado la práctica totalidad de las propuestas del 
pacto municipal de “Medidas Sociales, Fiscales y de Movilidad para hacer frente a las 
consecuencias de la Covid-19”, es hora de elaborar otro documento, ya que la 
situación ante la tercera ola de la pandemia revierte de una mayor gravedad, que 
sumada a los nefastos efectos provocados por la pandemia, exige poner todos los 
recursos al alcance de la administración, priorizando el rescate social y económico 
frente a cualquier otro gasto no prioritario en estos momentos. 
 
Por todo lo expuesto el Grupo Municipal de Ciutadans presenta para que sean 
considerados en el pleno los siguientes  
 

ACUERDOS 
 
Primero.- El equipo de gobierno convocará nuevamente a los Portavoces de los 
Grupos Políticos Municipales para trabajar en la elaboración conjunta de un nuevo 
documento de reactivación económica y social de la ciudad de Cornellà para las 
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familias, empresas, autónomos, comercio local, entidades y asociaciones, sectores 
culturales y deportivos que puedan dar cobertura a nuevos rebrotes del Covid19, con 
el objeto de dar apoyo a los afectados por esta situación. 
 
Segundo.- Ampliar las bonificaciones y las ayudas a fondo perdido sin condicionantes 
a otras ayudas autonómicas o estatales, mediante líneas dirigidas a aquellas 
empresas y comercios locales que han visto afectada su situación económica, en 
especial a aquellos sectores económicos que están en situación de quiebra o 
planteando el cierre por no poder hacer frente a los pagos derivados de su actividad y 
que se han visto perjudicados por las restricciones establecidas desde el inicio de la 
pandemia. 
 
Tercero.- Elaborar un informe de la situación del municipio en lo relativo a la 
planificación de recursos necesarios para atender de forma diligente las necesidades 
derivadas de la pandemia y elevarlo nuevamente a otras administraciones para 
solicitar fondos económicos que permitan complementar las inversiones que se 
realicen en nuestra ciudad. 
 
Cuarto.- Dar traslado de la moción al Consell de Ciutat, al Consell Municipal de 
Comerç i Turisme, al Síndic de Greuges y publicitar en los diferentes medios de 
comunicación municipales. 

... 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal (ERC/AM) 
 

 Esmena núm. 1 presentada verbalment pel Grup Municipal d’ERC/AM: 
... 
 
Eliminar últim paràgraf de la pàgina 2 de la moció: 
 
“... Todas estas medidas han sido aprobadas y aplicadas sin políticas de 
acompañamiento, sin ayudas directas, que garanticen la supervivencia de todos estos 
negocios y de todos los puestos de trabajo que genera. Sólo hay que recordar el caos 
de la web de la Generalitat de Catalunya, cuando ofreció una línea de ayudas a los 
autónomos, que el sistema colapsó y se agotaron en minutos.” 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 03:14:33 al 03:30:56 
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https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d749300
02?startAt=11673.0 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC/AM 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

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

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

Vots en contra: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Grup Municipal 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. 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ 

 
La moció és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

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

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=11673.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=11673.0
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Vots en contra: 
 

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

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
PUNT SISÈ.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CS, PER A QUE 
S’ADOPTIN TOTES LES MESURES NECESSÀRIES PER A REDUIR L’ENORME 
PUJADA DEL PREU DE L’ELECTRICITAT.- 

Moció Cs, per a que s’adoptin 
totes les mesures necessàries per 
a reduir l’enorme pujada del preu 
de l’electricitat. 

MOCIÓ 
... 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La llegada de una terrible ola de frío en los primeros días de 2021 debido al temporal 
“Filomena” ha elevado, más si cabe, la exigencia económica sobre las familias, 
autónomos y pymes españolas, añadiendo una subida del 27% al precio de la 
electricidad a la precaria y angustiosa situación económica de muchos de ellos 
derivada de la pandemia de la Covid-19. El incremento de la demanda de electricidad 
en los hogares españoles, potenciado, además de por este temporal extremo, por el 
estado de alarma, las cuarentenas sanitarias, los confinamientos municipales o 
selectivos y un toque de queda que obliga a las familias españolas a permanecer 
durante muchas horas en sus domicilios, ha hecho subir los precios un 27%, 
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alcanzando los 16,81 céntimos por kilovatio hora (kWh) con la tarifa regulada (PVPC), 
frente a los 13,24 céntimos del mismo periodo de 2020. 
 
Esta subida desproporcionada y a destiempo del precio de la electricidad supone un 
golpe más a las pymes, autónomos y familias que deben hacer frente a estos costes 
fijos, aun cuando se encuentran en una situación de reducción de sus ingresos o sin 
ellos. Como es sabido, España ya tenía una de las facturas eléctricas más caras de la 
Unión Europea, lo que supone no sólo una importante carga para los bolsillos de 
nuestros ciudadanos, sino que también erosiona la competitividad de nuestras 
empresas. 
 
Actualmente, en la factura de la luz se imputan los siguientes costes no relacionados 
directamente con el suministro: 
 
- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): 21% para los consumidores 

peninsulares. 
 
- Impuesto sobre la Electricidad: una imposición creada con el objeto de evitar 

que los PGE asumiesen las subvenciones al carbón nacional y que, como ya 
denunció el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, actualmente se usa para la 
financiación autonómica. 

 
- Impuesto a la generación eléctrica: todos los generadores sin discriminación 

pagan un 7% de sus ingresos para el sostenimiento de los costes del sistema. 
 
- Tasa hidroeléctrica: 25,5%, similar al anterior que sólo aplica a las centrales 

hidroeléctricas, que pagan esta cantidad además del 7% anterior. 
 
- Tasas nucleares: incluyen impuesto por combustible nuclear gastado (2.190 

€/kg) y por generación de residuos (6.000 €/m3 para los de media y baja 
actividad y 1.000-€/m3 para los de muy baja actividad) a sumar al 7% de 
generación eléctrica. 

 
- Costes extrapeninsulares: el recargo que pagan los consumidores para poder 

ajustar el precio de la electricidad en todo el territorio nacional (tanto 
Península como islas y Ciudades Autónomas). Este coste se imputa en los 
peajes en una mitad de su cuantía total y en los PGE la mitad restante, 
suponiendo un total de 1.000 millones de euros anuales. 

 
- Fomento de las energías renovables: la financiación de las energías renovables 

introducidas durante las dos últimas décadas y que en muchos países se asume 
desde los PGE. Este coste se imputa en los peajes de la factura y actualmente 
supone un gasto corriente de unos 7.000 millones de euros anuales. 

 
Pese a la situación excepcional, las pymes, autónomos y los ciudadanos de a pie 
deben enfrentarse, además, a unos costes fijos que deben asumir 
independientemente de sus ingresos, como es el coste de la electricidad. Con el 
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objetivo de aminorar el impacto negativo que estos costes fijos podrían tener sobre 
estos consumidores finales, varias empresas distribuidoras apostaron por permitirles 
disminuir su potencia contratada o sus modos de aplicación de otros complementos, 
aunque no hubieran transcurrido los 12 meses desde el último cambio técnico 
realizado. De este modo se podría ajustar la carga de gasto corriente, especialmente 
de pymes y autónomos, con sus necesidades de consumo reales ante una caída de la 
actividad. 
 
Siguiendo esta iniciativa, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19, generalizó esta posibilidad de forma temporal. Pero el 
temporal ‘Filomena’ lo ha cambiado todo, incrementando exponencialmente la 
demanda de electricidad y elevando los precios el mencionado 27%. Por todo lo 
anterior, y de forma complementaria en situaciones críticas como la que se vive 
actualmente, sería deseable valorar la reducción de otros costes del suministro 
eléctrico, como la doble imposición que existe en relación al Impuesto sobre la 
Electricidad, que forma parte de la base imponible del IVA aplicable en las facturas, 
una situación análoga en el caso del Impuesto sobre Hidrocarburos y el IVA aplicable 
en la factura del gas. 
 
Finalmente, pero no menos importante, la situación actual vuelve a invitar a 
considerar, al menos de forma excepcional, la posibilidad de establecer un tipo 
reducido de IVA para estos suministros básicos, con el ánimo de limitar la pérdida de 
tejido productivo, pero también la reincidencia de situaciones de vulnerabilidad social 
como las que ha conocido nuestro país en el pasado, a causa de los impagos y cortes 
de suministro experimentados. 
 
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciutadans propone al pleno del 
Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat adoptar los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
Primero.- El Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat manifiesta la necesidad de que se 
adopten todas las medidas necesarias para reducir el enorme impacto de la subida 
del precio de la electricidad en las familias y los consumidores vulnerables, en plena 
ola de frío, con cuarentenas sanitarias, un toque de queda que obliga a permanecer a 
las familias españolas muchas horas en los hogares y una grave crisis económica para 
los autónomos y pymes derivada de la pandemia de la Covid-19. 
 
Segundo.- El Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat insta al Gobierno de España a 
que elabore con carácter urgente un Plan de Garantía de Suministros Básicos dirigida 
a prevenir, detectar e intervenir ante situaciones de carencias en el acceso a los 
suministros básicos (luz, gas, agua) por parte de los consumidores y familias de la 
Comunidad Autónoma, que contemple, entre otras, las siguientes medidas: 
 
a) Ayudas económicas directas a consumidores y familias vulnerables para 

financiar los costes de los suministros básicos. 
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b) Acuerdos con las compañías suministradoras para garantizar que siempre 

exista un preaviso antes de acometer interrupciones de suministro con la 
finalidad de poder detectar posibles situaciones de vulnerabilidad. 

 
c) Acuerdos para compensar los costes derivados de la suspensión de la 

interrupción de suministros por causa de impago por consumidores y familias 
en situación de vulnerabilidad, especialmente durante los meses de invierno. 

 
Tercero.- El Ayuntamiento de Cornellá insta al Gobierno de España y a los Grupos 
Parlamentarios del Congreso de los Diputados a que impulsen, entre otras, las 
siguientes medidas: 
 
a) Acabar con la doble imposición establecida en las facturas de la luz y el gas 

natural, sacando los impuestos de electricidad e hidrocarburos 
respectivamente, de la base imponible de lIVA, rebajando enormemente los 
precios de la electricidad a las familias y empresas españolas y haciendo más 
competitiva nuestra economía, al situar estos costes en línea con los de 
nuestros socios europeos. 

 
b) Establecer un tipo de IVA reducido (10%) para las facturas de la luz y del gas 

natural, como mínimo, mientras dure la situación de excepcionalidad derivada 
de la pandemia de la covid-19. 

 
c) Impulsar, en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, una reforma de la tarifa eléctrica en relación con los elementos 
que determinan su coste actual (primas a las energías renovables, 
compensación de costes extrapeninsulares, amortización de la deuda por 
déficit tarifario, etc.) para que los consumidores no tengan que soportar los 
que no están asociados al coste de la generación y distribución de la 
electricidad. 

 
d) Impulsar las iniciativas legislativas precisas para regular una garantía social de 

acceso a los suministros básicos para todos los consumidores y familias en 
situación de vulnerabilidad, especialmente en los meses de invierno. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 03:30:57 al 03:47:53 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d749300
02?startAt=12657.0 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=12657.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=12657.0
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VOTACIÓ 

 
La moció és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

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

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Vots en contra: 
 

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 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 03:47:54 al 04:00:40 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d749300
02?startAt=13674.0 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=13674.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77955bf70177a49d74930002?startAt=13674.0
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Precs i preguntes formulats pel Grup municipal de PODEMOS (PODEMOS) 
 

 Per part de la senyora Elisabet García Petit, Regidora del Grup Municipal de 
PODEMOS, s’han presentat dos precs: 
 
Primer Prec 
... 
 
El passat divendres 22 la Junta de Govern Local va aprovar la convocatòria i bases 
específiques per a la provisió mitjançant sistema d’oposició lliure de quatre places de 
la categoria d’agent de la Guàrdia Urbana. 
 
Amb la finalitat de garantir l’excel·lència del procediment i seguint el model d’altres 
polícies locals de Catalunya, demanem la utilització de dispositiu dron amb dispositiu 
de gravació durant la realització de les proves físiques. 
 
D’altra banda, als pròxims processos interns d’ascens en els diferents graus introduir 
en les bases de la convocatòria de proves físiques. 

... 
 
 
Segon Prec 
... 
 
El 22 de desembre del 2016 es va presentar una moció d’Iniciativa, EUA i la Regidora 
no adscrita Maria Carmen sobre l’amiant zero a Cornellà de Llobregat, que va ser 
aprovada per unanimitat. 
 
Entre els acords es trobava fer una campanya de sensibilització i informació adreçada 
a les comunitats, empreses, industries, sobre el material, recolzar les demandes dels 
col·lectius que lluitaven sobre l’exposició d’aquest, iniciar un debat al Consell 
Municipal de Salut sobre aquesta problemàtica, demanar a institucions 
supramunicipals l’elaboració d’un cens d’instal·lacions d’amiant a la ciutat i establir 
un pla de acció per retirar l’amiant als edificis públics municipals. 
 
Voldríem que se’ns traslladés quines han sigut les accions realitzades al respecte des 
de l’aprovació de la moció. 

... 
 
 
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  
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... 
 
Hace ya unos meses des del grupo municipal de Ciudadanos solicitamos e instamos a 
la instalación de lavabos públicos en diferentes puntos de los barrios de nuestra 
ciudad. 
 
El motivo era aliviar las necesidades de los diferentes sectores de la población de 
Cornellà, no teniendo que obligatoriamente consumir en los bares y cafeterías para 
poder utilizar los aseos. La propuesta no fue aceptada y aunque en una de las 
pasadas comisiones, no recuerdo ahora bien en cual fue, el Teniente de Alcalde 
expuso que había una partida económica para la instalación de un lavabo público en 
la avenida Salvador Allende como prueba piloto y analizar el resultado de la 
instalación y su uso. 
 
Actualmente, las necesidades de los cornellanenses y las cornellanensas son las 
mismas. Si bien los bares y las cafeterías están la mayor parte del día cerrados a 
causa de las restricciones establecidas para parar el coronavirus y no pueden acudir a 
ellos para usar sus baños. Entonces, nuestros mayores, mujeres embarazadas, 
nuestros pequeños, nuestros abuelos y otros sectores de la población con diferentes 
enfermedades sufren y, en gran manera, la falta de estos aseos públicos. 
 
Es por ello que elevamos al equipo de gobierno el siguiente ruego y es de que se 
estudie en los diferentes barrios de nuestra ciudad, la mejor ubicación y se instalen lo 
antes posible aseos públicos que alivien las necesidades de los vecinos de nuestra 
ciudad.  

... 
 
Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
Menos mal que no ho tenim, perquè ara estaria tancat per raons òbvies. Per tant, 
tindria que estar tancat, això és una raó òbvia que està en aquests moments clara.  

... 
 
 

 Per part del senyor Daniel Martínez Rodríguez, Portaveu del Grup Municipal 
de Cs, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
En el contexto actual de pandemia y agravada por el rebrote que nos encontramos de 
la tercera ola, creemos que disponer de todas las herramientas comunicativas para 
informar a la ciudadanía es primordial. 
 
En una moción presentada en diciembre del 2019 ya solicitamos y hace pocos meses 
lo volvimos a reclamar, que el equipo de gobierno crease los perfiles del 
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Ayuntamiento en las principales redes sociales para informar a los vecinos 
directamente de aquellas noticias, decisiones o indicaciones importantes y que no 
hayan de hacerse estos comunicados a través de perfiles municipales dedicados a 
otros aspectos. 
 
La pregunta concreta es, cuando estarán abiertos los perfiles oficiales del 
Ayuntamiento en las redes principales a través de las redes sociales? 

... 
 

 Per part del senyor Ismael Ciurana Sánchez, Regidor del Grup Municipal de 
Cs, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
Vull fer una petita puntualització, i es que donaré unes dades però donaré unes dades 
amb tot el respecte perquè són dades de persones i de famílies afectades pel Covid. I 
fem la pregunta amb el desig d’entesa i col·laboració amb l’equip de govern. 
 
En data de 26 de gener, ahir, segons les últimes dades publicades pel departament de 
Salut, Cornellà acumula 6.343 casos positius de Covid, 367 s’han detectat a les 
residències. Hi han hagut 281 persones que han mort. Actualment hi ha 43 pacients 
ingressats. La corba de risc de rebrot esta en 597 i dels prop de 88.000 cornellanencs, 
2.048 ja han rebut la primera vacuna. 
 
Els diferents governs autonòmics i els ajuntaments demanen noves mesures de 
prevenció i protecció, i es per això que li fem a l’equip de govern la següent pregunta: 
 
Amb aquestes dades sobre la taula, l’equip de govern pensa continuar amb les 
mateixes mesures de protecció i prevenció? O pensa sol·licitar a la Generalitat o al 
Govern Central algunes mesures extraordinàries per frenar l’avanç del Coronavirus? I 
si és així, quines? 

... 
 
Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
Només dir una cosa. Jo crec que tens bona voluntat però em sembla que no acabem 
d’entendre, les decisions que crec més oportunes i que crec que cada ajuntament al 
cent per cent amb discrepàncies amb algunes coses i tal sempre ha recolzat i confia. 
Per tant, és el que pertoca i és el que hem de fer confiant en el criteri i en la feina que 
fan aquelles persones que tenen una visió més de conjunt que no pas nosaltres. 
Perquè no ens pertoca, simplement com no ens pertoca l’única discrepància que jo 
puc tenir és ara no el confinament municipal és confinament municipal però quan el 
confinament era comarcal dir que nosaltres teníem una realitat que era molt més 
amplia que la comarca que era la de l’Àrea Metropolitana. Així que discrepàncies, que 
no posen en crisis les decisions i recomanacions i restriccions que a pres el govern de 
Catalunya mitjançant les propostes que planteja el PROCICAT.  
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Per tant l’Ajuntament tornarà i continuarà com tots els ajuntaments treballant en 
aquest sentit, colze a colze. 

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

 Per part de la senyora Estrella Corominas Molleja, Regidora del Grup 
Municipal d’ERC/AM, s’han presentat verbalment dos precs i dues 
preguntes: 
 
Primer Prec 
... 
 
Actualment la majoria dels exàmens per accedir a les places de personal laboral o 
funcionari de l’Ajuntament així com altres proves de selecció o inclús xerrades de 
formació es realitzen en la Sala de Plens. 
 
Com tots els Regidors i Regidores sabem no és una sala que conti amb un espai i 
entorn ergonòmic ja que els bancs no disposen de cap suport per escriure i les cadires 
que normalment ocupem els regidors i regidores quan podien fer els plens presencials 
no totes disposen d’un suport i les que en disposen no son precisament còmodes. 
 
Per tant, no seria la sala més adequada per a que les persones que s’han d’examinar 
disposin d’un entorn correcte per fer-ho i més tenint en compte que quan es realitza 
un examen també se li poden sumar els nervis pertinents.  
 
Preguem que el exàmens i proves de selecció així com les formacions es realitzin en 
altres espais municipals adequadament adaptats, com per exemple el Citilab.  

... 
 
 
Segon Prec 
... 
 
La campanya per impulsar el comerç local ha guarnit Cornellà els carrers amb 
eslògans tant potents com “Ho faràs genial si compres local” o “Sigues top compra a 
prop”. 
 
Resulta paradoxal que l’objecte màgic d’enguany vingui de la Xina. Per altra banda, 
l’objecte en qüestió barreja diferents tipus de materials. Una espècie de poriexpan, la 
zona plàstica on està la bateria i les llums enredades. És a dir, materials difícils de 
reciclar i molt poc sostenibles.  
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Considerem una falta de rigor una ciutat que recentment va rebre el premi Fulla 
Verda Europea pel seu compromís amb la sostenibilitat faci una compra com aquesta. 
 
La contraportada del Cornellà Informa d’aquest mes diu: “Fes possible el consum 
sostenible” i ens agradaria que l’ajuntament de Cornellà s’ho apliques. Per tant, 
preguem que l’objecte màgic d’aquest Nadal es triï seguint criteris de sostenibilitat i 
proximitat ja que estem segurs que aquí també sabem fer màgia i que no cal anar a la 
Xina a buscar-la. 

... 
 
 
Primera Pregunta 
... 
 
Les negociacions i reunions amb la Generalitat per realitzar el traspàs de l’Escola 
d’Educació Especial Virolai han estat i son constants, i l’any 2020 no es va acabar 
realitzant aquest traspàs a causa de la Covid 19. 
 
En principi està plantejat que es porti a terme durant el 2021. Això suposarà que la 
Generalitat absorbirà com a propi part del personal actual, el que disposi dels mèrits i 
capacitats com la titulació establert legalment i complint la normativa i llei que 
correspongui. El personal que no absorbeixi la Generalitat segons així ens ho heu 
informat continuarà en els departament que pertoqui.  
 
A la Comissió Informativa del mes de novembre del 2020 vam preguntar si 
l’Ajuntament contractaria un educador extra tal i com ha realitzat la Generalitat en 
les escoles d’educació especial que depenen d’ella i ens ha dit que evidentment que es 
faria. Ara com ara encara no s’ha procedit a aquesta contractació. 
 
Per altra banda, fa anys que es reclama disposar d’un logopeda al Cediap i en la 
mateixa Comissió Informativa del novembre de l’any passat es va afirmar que es 
procediria a la contractació aquella mateixa setmana. Per la Comissió Informativa del 
mes de gener es van traslladar informacions errònies sobre el procediment de traspàs 
del Virolai i també es va detallar que la contractació del logopeda del Cediap no es 
realitzaria sinó que un cop es realitzi el traspàs del Virolai a la Generalitat, la persona 
logopeda que actualment treballa al Virolai es destinaria al Cediap. 
 
Fa més de dos anys que estem sense logopeda al Cediap. En diverses comissions i 
plenari s’ha reclamat que es contracti aquest personal ja que es una necessitat i 
obligació disposar-ne i en reiterades ocasions s’ha traslladat que es procedia a 
realitzar la contractació. 
 
En diferents Comissions Informatives i altres reunions s’ha donat informació 
contradictòria i errònia que no s’ajusta als acords presos i estipulats.  
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Per tant, preguntem, pensem complir amb els seus compromisos verbals i contractar 
amb urgència una persona logopeda per al Cediap i un educador/a per a l’escola 
Virolai?, i, en quina data es realitzarà el contracte? 

... 
 
Segona Pregunta 
... 
 
Les obres de la pista de llançament del camp d’atletisme del Club Atlètic Cornellà ja 
han finalitzat. Les últimes actuacions han estat corregir les connexions i 
encreuaments de les línees de clavejat de la instal·lació, de les tornes d’il·luminació i 
han orientat els focus. Han instal·lat línees de vies per l’accés de les torres, però 
encara queda pendent habilitar l’ús de la il·luminació de la zona.  
 
El club ha traslladat preguntes en reiterades ocasions per saber quan estarà 
habilitada aquesta opció, però no han obtingut resposta amb una data concreta.  
 
Per tant, preguntem i demanem, que es traslladi a l’entitat quan estarà en 
funcionament la il·luminació, es finalitzaran els treballs pendents i en quina data es 
disposarà de l’homologació de la zona per així el club poder sol·licitar a les 
Federacions Catalana i Espanyola controls i jornades d’atletisme? 

... 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les vint-i-una hores i tres minuts, de la qual s’estén la 
present acta, que és signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi, la 
Secretària General, que ho certifico. 
 
 
Aquesta acta està complementada pel document de vídeo adjunt, que es 
troba degudament signat per aquesta Secretària, en el qual figuren totes les 
deliberacions i intervencions de la sessió, 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 27 de gener de 2021, la qual ha estat aprovada en data 24 de febrer 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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