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ACTA PLE NÚM. 3/2021 

 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 24 DE MARÇ 2021 
 
 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
PROCEDIMENT: SESSIÓ A DISTÀNCIA PER MITJANS ELECTRÒNICS 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 24 DE MARÇ 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les disset hores  minuts del dia 
24 de març 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 
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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 
 Sra. Aurora Mendo Sánchez 
 Sr. Pedro Millan Rodríguez 
 Sra. Joana Piñero Romera 
 Sr. Enrique Vanacloy Valiente 
 Sra. Teresa Vidal Llargués 
 
 
Secretària General Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor Sr. Joan R. Sagalés Guillamón 
 
 
 

NO ASSISTENTS 
 
Excusen 
 Sra. Elisabet García Petit 
 Sr. Daniel Martínez Rodríguez 
 
 
 
Per l’Alcaldia-Presidència, es declara oberta la sessió i s’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. 2/2021, CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 24 DE FEBRER D’ENGUANY. 
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Aprovar Acta núm. 2/2021 

L’esborrany de l’acta ha estat lliurat a tots els regidors i regidores junt amb la 
convocatòria d’aquesta sessió. 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:00:20 al 00:00:31 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a000
04?startAt=20.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’acta és aprovada per unanimitat dels vint-i-tres regidors i 
regidores presents en aquest moment. 
 
 
 

 
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. 755/2021 de data 23 de febrer 
... 
 
Vista la necessitat d’haver de contractar un/a fisioterapeuta per al CDIAP de Cornellà 
de Llobregat, per poder cobrir la incapacitat temporal de la senyora Margarita Rosa 
Boero Sugrañes, als efectes de garantir el normal funcionament del servei, 
 
Atès que el lloc de treball a cobrir es troba recollit dintre de la relació de llocs de 
treball de l’Ajuntament, aprovada pel Ple Municipal en la seva sessió de data 28 de 
març de 2019, als efectes del que disposa l’article 9 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya, 
 
Ates que no es disposa de cap convocatòria d’ordre de preferència actualitzada per 
poder cobrir de forma temporal absències o vacants de fisioterapeutes dins de la 
plantilla de personal, es fa necessari la revisió dels currículums lliurats directament al 
CDIAP d’aquest Ajuntament, per les persones interessades en cobrir l’esmentada 
necessitat,  

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a00004?startAt=20.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a00004?startAt=20.0
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Atès que la senyora Ester Salom Aranda té els coneixements i les aptituds necessàries 
per la realització de les esmentades tasques, i reuneix les condicions i té les capacitats 
requerides per ocupar el lloc de treball de fisioterapeuta,  
 
Atès que hi ha consignació pressupostària per atendre l’esmentada contractació en el 
Capítol I del pressupost d’aquest Ajuntament, a les partides pressupostàries 
07803260B1310000 i 07803260B1600000, 
 
Atès el que preveuen els articles 16 i 94 del Reglament del Personal al Servei de les 
Entitats Locals així com l’article 15.1 c) del text refós de l’Estatut dels Treballadors i 
l’article 4rt. del Reial Decret 2720/1998, 
 
Atès que el lloc de treball de fisioterapeuta, 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, 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 
2019/3622 de data 30 de setembre, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 9 d’octubre de 2019, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Declarar raons d’urgència per poder contractar interinament un/a 
fisioterapeuta. 
 
Segon.- Autoritzar la contractació laboral d’interinitat de la senyora Ester Salom 
Aranda en qualitat de fisioterapeuta, per què substitueixi la senyora Margarita Rosa 
Boero Sugrañes, amb efectes 1 de març de 2021 i fins a la seva reincorporació o bé 
fins el tancament del servei, i en tot cas fins que s’hagués de resoldre per qualsevol 
dels supòsits recollits en l’article 24 del Reglament del Personal al Servei de les 
Entitats Locals aplicables a aquesta modalitat contractual. 
 
Tercer.- Adscriure a l’esmentada empleada al lloc de treball de Fisioterapeuta del 
CDIAP, 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.- Notificar la present resolució a la interessada, al seu Cap, al Departament 
Personal i al Comitè d’empresa i, als efectes oportuns. 
 
Cinquè.- Abonar el concepte productivitat d’octubre regularitzat d’acord al criteri 
establert al Decret d’Alcaldia núm. 243/07, de data 25 de gener de 2007 que regula el 
prorrateig de la paga d’octubre amb efectes del dia d’inici del contracte / 
nomenament i fins a la finalització del mateix. 
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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. 

... 
 
 

- Decret núm. 767/2021 de data 24 de febrer 
... 
 
Vista la necessitat de contractar un/a Logopeda per al CDIAP d’aquest Ajuntament, 
per poder garantir l’atenció bio-psico-social dels infants usuaris del servei, atès el 
Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i aquest Ajuntament, signat per 
ambdues parts el 17 de juliol de 2019, 
 
Ates que no es disposa de cap convocatòria d’ordre de preferència per poder cobrir de 
forma temporal absències o vacants de logopedes dins de la plantilla de personal, es 
fa necessari la revisió dels currículums lliurats directament al CDIAP d’aquest 
Ajuntament, per les persones interessades en cobrir l’esmentada necessitat,  
 
Atès que la senyora Alba Garcia López té els coneixements i les aptituds necessàries 
per la realització de les esmentades tasques, i reuneix les condicions i té les capacitats 
requerides per ocupar el lloc de treball  de logopeda, i que ha mostrat el seu interès 
en acceptar l’oferta laboral proposada, 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària per atendre l’esmentada contractació en el 
Capítol I del pressupost d’aquest Ajuntament, a les partides pressupostàries 
07803260B1310000 i 07803260B1600000, 
 
Atès el que preveuen els articles 16, 17, 18, 19 i 20 del Reglament del Personal al 
Servei de les Entitats Locals, i l’article 15.1 a) del text refós de l’Estatut dels 
Treballadors, així com el que disposa el R.D. 2720/1998, de 29 de desembre en relació 
a les contractacions temporals per obra o servei determinat, 
 
Atès que el lloc de treball de Logopeda, 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, 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 
2019/3622 de data 30 de setembre, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 9 d’octubre de 2019, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Declarar raons d’urgència per poder contractar per obra i servei i durant un 
període de quatre mesos i dinou dies un/a logopeda. 
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Segon.- Autoritzar la contractació laboral per Obra o Servei Determinat, a l’empara 
de l’article 15.1 a) del text refós l’Estatut dels Treballadors, de la senyora Alba Garcia 
López, durant el període del 25 de febrer de 2021 i el 15 de juliol de 2021, establint-li 
les retribucions i les condicions de treball assimilades a les establertes pel personal 
tècnic superior en la relació de llocs de treball, així con les condicions de treball 
establertes al Conveni Col·lectiu i Pacte de Condicions de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat i dels seus Organismes Autònoms per la prestació de serveis com a 
logopeda del CDIAP d’aquest Ajuntament. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa a les partides pressupostaries que s’indicaran 
del pressupost dels exercici 2021: 
 
Partida pressupostària Denominació Import 2021 
 
0780 3260B 1310000 Laboral eventual/Servei Atenció Precoç 13.030,36 
0780 3260B 1600000 Seguretat Social/Servei Atenció Precoç 4.214,02 
 
 TOTAL COST .........................................  17.244,38 
 
 
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.- Notificar la present resolució a la interessada, al seu Cap, al Departament 
Personal i al Comitè d’empresa i, als efectes oportuns. 
 
Sisè.- Donar compte del contingut de la present resolució al Ple Municipal en la 
primera sessió que celebri i publicar la designació en el Diari Oficial de la Generalitat i 
Butlletí Oficial de la Província. 

... 
 
 
- Decret núm. 775/2021 de data 25 de febrer 
... 
 
Vista la liquidació del Pressupost de l’Institut Municipal de Radiodifusió de Cornellà, 
corresponent a l’exercici pressupostari de 2020, elaborada de conformitat amb el que 
disposen els articles 191 a 193 bis del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i els articles 89 a 105 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril i proposada pel President de l’esmentat 
Institut, d’acord amb allò que preveu l’article 192.2 del Text refós citat, segons 
Resolució de Presidència número 12/2021 de 24 de febrer de 2020. 
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Atès que s’ha emès informe favorable per part de la Intervenció delegada, en 
compliment d’allò que disposa l’article 192.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 
En virtut d’allò que disposa l’article 192.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Institut Municipal de Radiodifusió de 
Cornellà, corresponent a l’exercici de 2020, i que incorpora els següents estats, en 
consonància al document que s’identifica electrònicament a continuació: 
 
1) Estat de liquidació del pressupost de despeses. 
2) Estat de liquidació del pressupost d’ingressos. 
3) Estat del resultat pressupostari. 
4) Estat d’operacions no pressupostàries de Tresoreria. 
5) Estat d’obligacions de pressupostos tancats. 
6) Estat de tresoreria. 
7) Estat del romanent de tresoreria. 
 
NÚM. ID:1929848 
NÚM. HASH: 
D63BF3D889A98D22DF4F20BC793ED22145E2C29E58271FF657132FC6F8194CF19BA
870172F1C4EBACFB2F4E8975912E32F4BA025DAD8E0C20E9FAF4B824DC22B 
 
 
Segon.- Iniciar la tramitació administrativa per formar el Compte General de l’exercici 
de 2020. 
 
Tercer.- Donar compte del present decret i de l’expedient de liquidació a l’Ajuntament 
Ple a la primera sessió que celebri, de conformitat amb allò que disposa l’article 193 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Quart.- Trametre còpia de la liquidació del Pressupost de l’Institut Municipal de 
Radiodifusió de Cornellà a l’Administració de l’Estat, en els termes regulats a l’article 
15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstos en la Llei orgànica 2/2012, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i a la Comunitat Autònoma, en 
els termes regulats a l’article 3 de l’Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre, per la 
que es regula la presentació telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos i de les 
liquidacions dels pressupostos dels ens locals i es crea l’Inventari de control de 
compliment de les obligacions de tramesa de la documentació econòmic-financera, 
d’acord amb l’article 193.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
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Cinquè.- Trametre còpia íntegra d’aquest expedient al responsable de la seu 
electrònica municipal, als efectes previstos a l’article 8.1.d) de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, d’accés a la informació pública i bon govern. 

... 
 
 
- Decret núm. 830/2021 de data 26 de febrer 
... 
 
Vista la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici 
pressupostari de 2020, elaborada de conformitat amb el que disposen els articles 191 
a 193 bis del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i els articles 89 a 105 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril. 
 
Atès que de conformitat amb el disposa l’art. 193 bis del Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, s’ha d’informar al Ple en relació als criteris 
determinants del drets de difícil o impossible recaptació. 
 
Atès que els criteris aplicats són els regulats a l’article 94 de les Bases d’Execució del 
Pressupost i que la quantia resultant és superior als límits mínims establerts a l’art. 
193 bis citat, en el benentès que aquests criteris s’apliquen sobre tots els capítols 
pressupostaris, excepte els 4 i 7 corresponents a subvencions i transferències corrents 
i de capital, tal com figura al document adjunt. 
 
Atès que s’ha emès informe favorable per part de la Intervenció General, en 
compliment d’allò que disposa l’article 192.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 
En virtut d’allò que disposa l’article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 

 
HE RESOLT 

 
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, corresponent a 
l’exercici de 2020, que incorpora els següents estats que s’adjunten, en consonància 
als documents que s’identifiquen electrònicament a continuació: 
 
1) Estat de liquidació del pressupost de despeses. 
 
NÚM. ID:1929553 
NÚM. HASH: 
EE6988BF48BE12F5968D58481DD3B5D7624FF527664FC4C2085590E96E6D8835141
0F12181AAEC15D85BF74D47DC8EC3C47A29F39D0CE7368D6BEABA51B44AD7 
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2) Estat de liquidació del pressupost d’ingressos. 
 
NÚM. ID: 1929603 
NÚM. HASH: 
68E4CB6622952382DD7FB7296C48C3DBE57EBAF0AD1D43D6F602B35CED52AC000F
1EEC2106AFAEE2EC19F8299D07A709C1063B5A398CB4FCE353976F13149C5B 
 
3) Estat del resultat pressupostari. 
 
NÚM. ID:1929607 
NÚM. HASH: 
2410E948372165DA99D2AA0C4F5C92F7B46FF1830669B5D09D430C471F034C505C0
F3FE1550EEA9D599D93C60CA5293C327250F7E424EDFCCB6D281E67F20B4E 
 
4) Estat d’operacions no pressupostàries de tresoreria. 
 
NÚM. ID:1929615 
NÚM. HASH: 
FDCF5F93F2F596FAAE7AEAFC2C6A4E436AF13944F296FC620D2B3E9362AC56193FB
D05586B95E7B3C8CA5D7FF86368D1793D6C2D6DF4D19D0889C479EA3705FE 
 
5) Estat d’evolució i situació dels recursos administrats per compte d’altres ens 
públics. 
 
NÚM. ID:1929621 
NÚM. HASH: 
C1B1087C743B49DF38D05E2B50BCA4D6FD9E5C38C4759B1CE345DE109F08A8003D
D3EB8979EA5A86778889CA463A0AE07E3B64B089E7724D766031F7DCC5FDF7 
 
6) Estat d’obligacions de pressupostos tancats. 
 
NÚM. ID:1929705 
NÚM. HASH: 
CF8D726DD4FE4B1947F4B10AD9540BEB17520F27401FE10C03625D5F258034E8730
479C4BBD204B8ED73005ACBCE7536D8480BB2A5870E1BD4E4D293697B046E 
 
7) Estat de drets a cobrar de pressupostos tancats. 
 
NÚM. ID:1929712 
NÚM. HASH: 
903D66BFCF09A03D669156CC7148040D73990027B9EB82349157616BAC03B351D52
05755358F54652BBFB144E4FCF8A884727AD198DFD10803E03874D7DE3363 
 
8) Estat de tresoreria. 
 
NÚM. ID: 1929718 
NÚM. HASH: 
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23698EDEE7EBFB64B6C8D6EBBD3A4D899242C748B3457A299B94CAF02DA32383C1
02B9FCBFF91F057694C639CD4A7FC1BAA7FA308C8307C1CC571595176414AC 
 
9) Estat del romanent de tresoreria. 
 
NÚM. ID:1929732 
NÚM. HASH: 
7D2DD6F43BA4B9E5F482F4F7B127C41F72EC52187BF7A8803C3CBD4BCAEC2AF6CB6
FDE41E9653A4C8108FBA68674520CEC54869B9E9AB2BEACE3A5F1685706C2 
 
10) Desviacions de finançament. 
 
NÚM. ID:1929745 
NÚM. HASH: 
00F2ABC5F119289E9C560E75DE870BE8CE3FCE195B94DE869F719CAD24864D2EB81
FD549F9164A00D05C71D77D21F4FB361438076FE80882574465CF161E5E98 
 
11) Determinació drets de difícil o impossible recaptació. 
 
NÚM. ID:1929758 
NÚM. HASH: 
372EC97B95BD88433ADD9F7668BD08C6154F009198424CB4651A7BBEEF95F835BB6
950260891EB61A63D5DC84FAF00A4AE3BBB62B9E4AB185FEC12608EBEF83A 
 
 
Segon.- Donar compte dels informes de seguiment d’Inversions Financerament 
Sostenibles del Parc de la Ribera i del carrer Montserrat Roig, emesos per la cap de 
l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals; i de l’informe d’Inversions Financerament 
Sostenibles del departament d’Espai Públic emès per la cap de l’Àrea de Gestió 
d’Activitats, Ordenances i Administració d’Espai Públic. 
 
Tercer.- Iniciar la tramitació administrativa per formar el Compte General de l’exercici 
de 2020. 
 
Quart.- Informar al Ple dels criteris determinants dels drets de difícil o impossible 
recaptació, que són els que figuren a l’Estat numerat amb el núm. 11 de l’apartat 
primer i denominat “Determinació drets de difícil o impossible recaptació, tot això als 
efectes previstos a l’art. 193 bis del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
Cinquè.- Informar al Ple de l’avaluació del compliment de les projeccions 
pressupostàries relatives a les inversions financerament sostenibles, i a la seu 
electrònica, en conformitat amb el que estableix la disposició addicional setzena del 
R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals.  
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Sisè.- Donar compte del present decret i de l’expedient de liquidació a l’Ajuntament 
Ple a la primera sessió que celebri, de conformitat amb allò que disposa l’article 193 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Setè.- Trametre còpia de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament a 
l’Administració de l’Estat, en els termes regulats a l’article 15.3 de l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstos en la Llei orgànica 2/2012, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i a la Comunitat Autònoma, en els termes 
regulats a l’article 3 de l’Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre, per la que es 
regula la presentació telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos i de les 
liquidacions dels pressupostos dels ens locals i es crea l’Inventari de control de 
compliment de les obligacions de tramesa de la documentació econòmic-financera, 
d’acord amb l’article 193.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Vuitè.- Trametre còpia íntegra d’aquest expedient al responsable de la seu 
electrònica municipal, als efectes previstos a l’article 8.1.d) de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, d’accés a la informació pública i bon govern. 

... 
 
 
 
- Decret núm. 842/2021 de data 3 de març 
... 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, 
d’1 d’abril i dins de les mesures de configuració del nou Cartipàs municipal, 
mitjançant Decret núm. 2494/2019 de 20 de juny, posteriorment modificat pel Decret 
núm. 3622/2019 de 5 de setembre, es va determinar el règim de delegacions de 
competències d’aquesta Alcaldia en els membres de la Corporació durant aquest 
mandat. 
 
Atès que en aquests moments aquesta Alcaldia considera necessari efectuar una 
modificació d’aquest règim de delegacions, mitjançant un reajustament de les 
matèries compreses en cadascuna de les diferents Àrees de Presidència, Economia i 
Administració, Igualtat i Educació, Cultura i Comunicació, i Polítiques Socials, i de 
crear les dues noves àrees de  Comerç i Turisme, i d’Esports. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
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HE RESOLT 
 
Primer.- Modificar el règim de delegacions de competències d’aquesta Alcaldia 
aprovat per Decret núm. 2494/2019 de 20 de juny, i posteriorment modificat per 
Decret núm. 3622/2019 de 25 de setembre, en el sentit d‘efectuar un reajustament de 
les matèries compreses en les Àrees de Presidència, Economia i Administració, 
Igualtat i Educació, Cultura i Comunicació, i Polítiques Socials, i de crear les dues 
noves àrees de  Comerç i Turisme, i d’Esports,  i donar nova redacció a aquest Decret 
que, amb efectes del dia d’avui, restarà redactat en els termes següents: 
... 
 
Un cop celebrades el passat dia 26 de maig les Eleccions Locals convocades 
mitjançant Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat 
del seu resultat el passat dia 15 de juny, i a fi de dotar d'una major celeritat i eficàcia 
a l'actuació municipal, aquesta Alcaldia considera convenient procedir a l'establiment 
d'un règim de delegacions de competències de caràcter general a favor dels 
membres de la Junta de Govern Local, i de caràcter especial, a favor de diferents 
Regidors i Regidores, en ús de les facultats que li confereixen els articles 21.3 i 23.4 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en 
concordança amb l’article 53.3 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 amb 
l’article 67.2 del ROM i altra legislació concordant. 
 
Atès que en conformitat amb la referida legislació, aquesta Alcaldia pot delegar 
l'exercici de les seves atribucions en els membres de la Junta de Govern Local, 
sempre i quan es tracti de matèries que no es trobin dins dels supòsits previstos per 
l'article 21.3 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, per l’article 53.3 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, per l’article 67.1 del ROM i per l'article 9 de 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en els quals es 
regulen les competències de l’Alcaldia que no son susceptibles de delegació. 
 
Atès que aquesta Alcaldia pot també conferir delegacions especials per a encàrrecs 
específics a favor de qualsevol altre Regidor o Regidora, encara que no formi part de 
la Junta de Govern Local. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Efectuar a favor dels membres de la Junta de Govern Local que a 
continuació es relacionen, una delegació general d'atribucions de gestió i resolució 
dels assumptes de les seves respectives Àrees d'actuació, d'acord amb la definició 
funcional de cada Àrea i amb els camps d’actuació que, a títol merament enunciatiu, 
es recullen en el punt segon de la part dispositiva d’aquesta resolució respecte de 
cada Àrea, als quals s’haurà d’ajustar posteriorment l’Organigrama Municipal aprovat 
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per Decret d’Alcaldia núm. 3482/2017, de 7 de juliol, del qual es va donar compte al 
Ple en sessió de 20 de juliol de 2017 
 

 
REGIDOR/REGIDORA 
  

 
ÀREA 

 
Emilia Briones Matamales 

 
Presidència 
 

 
Antonio Martínez Flor 
 

 
Política Territorial i Espai Públic 

 
Sergio Fernández Mesa 
 

 
Economia i Administració 

 
Rocío García Pérez 
 

 
Igualtat i Educació 

 
Claudio Carmona Vargas 
 

 
Polítiques Mediambientals i Comunitàries 

 
Ot García Ruiz 
 

 
Cultura i Comunicació 

 
Joana Piñero Romera 

 
Polítiques Socials i Salut  
 

 
Lidia Gómez Pla 

 
Joventut i Acció Ciutadana 
 

 
Nélia Martínez Gallardo 

 
Comerç i Turisme 
 

 
Enrique Vanacloy Valiente 
 

 
Esports 
 

 
En tot cas, s’entendrà que l’Àrea de l’Alcaldia i la Sindicatura de Greuges d’aquest 
Ajuntament, s’integren en l’àmbit funcional de l’Àrea de Presidència. 
 
Segon.- Aquesta delegació general comportarà, tant la facultat de direcció de l'Àrea 
corresponent, com la seva gestió, fins i tot la firma de quants documents de tràmit o 
definitius, incloses les propostes de resolució i els decrets, siguin 
necessaris per l'execució de la delegació i, en especial, les que a continuació 
s'indiquen, sempre que no estiguin delegats de forma expressa a favor d'un Regidor o 
Regidora adscrit a l'Àrea: 
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PER TOTS ELS REGIDORS I REGIDORES DELEGATS D’ÀREA 

 
1. Promoció, impuls i proposta dels expedients de contractació de qualsevol 

naturalesa, llevat els de caràcter patrimonial i d’atorgament de concessions de 
tota classe relacionats amb l’Àrea d’actuació. 

 
2. Les certificacions finals i de liquidació d’obres, inclusiu l’autorització i disposició 

de la despesa i el reconeixement de l’obligació simultanis relacionades amb 
l’Àrea d’actuació. 

 
3. Les liquidacions derivades dels actes de concessió de tota mena de llicències 

(urbanístiques, activitats, ocupació del domini públic, etc.) i altres actes similars 
que portin aparellada la liquidació tributària o de preus públics.  

 
4. Els actes simultanis d’autorització i disposició de la despesa i del reconeixement 

de l’obligació de naturalesa no contractual relacionades amb l’Àrea d’actuació.  
 
5. Els actes simultanis o no d’autorització i disposició de despeses i de 

reconeixement d’obligacions derivats dels contractes d’emergència, sempre que 
tinguin atribuïda la competència de contractació d’aquestes obres. 

 
6. La signatura dels documents comptables d’autorització i disposició de despeses i 

reconeixement d’obligacions, amb independència que la competència per 
aprovar aquests actes d’autorització i disposició corresponguin a altres òrgans, 
en els termes fixats per a cada exercici en les Bases d'Execució del Pressupost. 

 
7. Els actes de direcció, impuls, gestió, i resolució corresponents als serveis inclosos 

en la seva Àrea que, sent potestat d’aquesta Alcaldia, no es trobin inclosos com 
a competències indelegables a l’article 21.3. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i altra legislació concordant, ni estiguin 
delegades a favor de la Junta de Govern Local o d’altres Regidors o Regidores, ni 
atribuïdes excepcionalment a altres Àrees en els apartats següents. 

 
 
Sense perjudici d’això i a efectes de delimitació de l’àmbit d’actuació de cadascuna 
de les Àrees. Correspondran a aquestes, a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, 
els camps d’actuació i les matèries següents: 
 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
 
1. Gestió, direcció i control de la realització de les obres municipals de primer 

establiment, reforma o gran reparació i d’equipaments públics que en cada 
exercici el Pressupost municipal assigni a l’Àrea. 
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2. Impuls, gestió, direcció i control dels programes d’estudis relacionats amb els 
plans i projectes de transformació medi ambientals, ambientalització del 
paisatge i espai urbà, millora de la qualitat ambiental, així com a l’execució de 
les actuacions derivades d’aquests, que es materialitzin en la realització de 
programes i obres municipals relacionades amb el Pla d’actuació Cornellà Natura 
que en cada exercici el Pressupost municipal assigni a l’Àrea. 

 
3. En relació amb les obres de la seva Àrea la competència contractual de les quals 

correspongui, per delegació d’aquesta Alcaldia a la Junta de Govern Local, 
l’aprovació dels Estudis de seguretat i salut, la conformitat dels plans de 
seguretat i salut i els nomenaments de director tècnic de les obres i de 
coordinador en matèria de seguretat i salut, excepte que per això sigui necessari 
adjudicar un contracte d’assistència que per la seva quantia hagi de ser aprovat 
per un altre òrgan. 

 
4. Prefectura superior de la Guardia Urbana, seguretat ciutadana i circulació. 
 
5. Les competències en matèria de transport i mobilitat urbana. 
 
6. Protecció Civil. 
 
7. L’exercici integral de les competències d’aquesta Alcaldia derivades de la seva 

potestat sancionadora en matèria dels establiments públics sotmesos a la Llei 
11/2009, de 6 de juliol, trànsit o per l’incompliment de les Ordenances 
Municipals de caràcter governatiu o comissió de faltes d’obediència a l’Alcaldia. 

 
8. Autoritzar les ampliacions i reduccions dels horaris màxims d’establiments 

públics destinats a espectacles públics i/o activitats recreatives sotmeses a la Llei 
11/2009, de 6 de juliol, així com la realització d’espectacles i activitats de 
caràcter extraordinari a que es refereix el Decret 112/2010, de 31 d’agost. 

 
9. Assumirà la potestat sancionadora en matèria d’horaris comercials previstos en 

la Llei 8/2004, de 23 de desembre. 
 
10. Autoritzacions relatives al repartiment de publicitat i propaganda, realització 

d’activitats no permanents en locals tancats i activitats recreatives i espectacles 
a l’aire lliure. 

 
11. Llicència per a la instal·lació de reserves d’estacionament per a persones amb 

mobilitat reduïda. 
 
12. Resolució de les sol·licituds de llicències i altres autoritzacions, incloses les seves 

modificacions i pròrrogues posteriors, relacionades amb les targetes 
d’aparcament per a persones amb disminució –individuals i col·lectives- a que es 
refereix l’article 7 del Decret 97/2002, de 5 de març, i de les altres mesures 
regulades per aquesta norma per a facilitar el desplaçament de les persones 
amb mobilitat reduïda. 
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13. Resolució de les sol·licituds de llicències i altres autoritzacions, incloses les seves 

modificacions i pròrrogues posteriors, relacionades amb la tinença d’animals 
potencialment perillosos. 

 
14. L’exercici integral de les competències d’aquesta Alcaldia derivades de la seva 

potestat sancionadora en matèria d’animals de companyia i de gossos 
potencialment perillosos. 

 
15. Ocupació de la via pública i altres terrenys de propietat pública amb la 

col·locació de pivots. 
 
16. Concessió de guals. 
 
17. Impuls, gestió, direcció i control dels programes dirigits a establir noves formes 

de gestió dels serveis municipals relacionats amb la protecció social i preservació 
de l’espai públic, en concret el programa d’actuació A prop Teu, i els relacionats 
amb el desenvolupament de les polítiques d’innovació social i urbana. 

 
18. Coordinació i seguiment dels projectes municipals de caràcter transversal, que 

es determinin per delegació expressa d’aquesta Alcaldia i, específicament els 
següents: 

 
• Els relatius als projectes i programes inclosos dins del marc de l’acord amb la 

Diputació de Barcelona de Xarxa de Governs Locals. 
 
• Impuls gestió i direcció del programa i pla d’actuació social del Pla director 

comunitari a Sant Ildefons. 
 

19. Programa benestar del silenci. 
 
20. Els Premis Ciutat de Cornellà. 
 
21. Impuls, gestió i direcció dels programes i plans d’actuació per a promoure 

actuacions de desenvolupament econòmic, cohesió territorial i social i, en 
concret, l’Agenda Social i Urbana, per enfortir la comunitat, (ASUECO). 

 
22. Impuls, direcció i gestió del Consell de Ciutat. 
 
23. Impuls, gestió i direcció del programa i pla d’actuació a desenvolupar a 

Can Bagaria. 
 
24. Impuls de projectes relacionats amb la promoció de la participació ciutadana. 
 
25. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència 

d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a 
favor d’un altre Regidor o Regidora. 
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Malgrat això, les competències resolutòries relacionades amb les matèries 
contingudes en el punt 24 anterior, correspondran al Regidor Delegat de Participació 
Ciutadana adscrit a aquesta Àrea que, no obstant, assumirà sobre elles la funció de 
direcció, coordinació i control. 
 
 

ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC 

 
 
1. Gestió, direcció i control de la realització de les obres municipals de primer 

establiment, reforma o gran reparació d’equipaments públics, de reparació 
simple, restauració o rehabilitació, conservació i manteniment de l’espai públic i 
equipaments públics que en cada exercici el Pressupost municipal assigni a 
l’Àrea. 

 
2. En relació amb les obres de la seva Àrea la competència contractual de les quals 

correspongui, per delegació d’aquesta Alcaldia, a la Junta de Govern Local, 
l’aprovació dels Estudis de seguretat i salut, la conformitat dels plans de 
seguretat i salut i els nomenaments de director tècnic de les obres i de 
coordinador en matèria de seguretat i salut, excepte que per això sigui necessari 
adjudicar un contracte d’assistència que per la seva quantia hagi de ser aprovat 
per un altre òrgan. 

 
3. Planificació del territori, que inclou les figures de planificació territorial de la 

ciutat, en els tràmits que siguin de competència municipal i les de  planejament 
urbanístic. 

 
4. Gestió urbanística i execució urbanística, inclosos els seus instruments de gestió. 
 
5. Edificació, que inclou, entre altres matèries, la tramitació, concessió, 

modificació, denegació, concessió de pròrrogues i expedició de les llicències 
urbanístiques i altres autoritzacions, i el control de l’activitat relacionada amb 
les declaracions i comunicacions de caràcter urbanístic previstes al Reglament 
de Protecció de la legalitat Urbanística, aprovat per Decret 64/2014, de 13 de 
maig i a les Ordenances Metropolitanes d’Edificació, excloses les llicències 
d’obres majors, així com l’expedició d’aquestes últimes, un cop atorgades per 
l’òrgan competent. 

 
6. Llicències i autoritzacions relatives a ocupació de la via pública o de terrenys d’ús 

públic vinculades a llicències urbanístiques, i en particular, i entre altres, la 
instal·lació de contenidors de runa, casetes d’obres, reserva de càrrega i 
descàrrega, guals per a obres, etc.  

 
7. Rehabilitació urbana i control del deure de conservació. 
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8. Vist i plau dels certificats de qualificació urbanística, d’obra nova i antiguitat, de 

compatibilitat urbanística i de nombre de policia. 
 
9. Protecció de la legalitat urbanística, inclosa la potestat d’imposar les 

corresponents sancions i d’ordenar la restauració de l’ordre jurídic infringit. 
 
10. Gestió, direcció i execució de les activitats municipals relacionades amb l’àmbit 

de l’habitatge, i desenvolupament del Pla d’habitatge local. 
 
11. Impuls, gestió, direcció i execució de Projectes estratègics i Plans d’actuació 

integrals relacionats amb la planificació urbanística. 
 
12. Patrimoni Municipal. 
 
13. Manteniment de l’espai públic, i serveis municipals. 
 
14. Manteniment d’infraestructures públiques escolars, culturals, socials i 

esportives. 
 
15. Concessió, modificació o denegació d’autoritzacions d’utilitzacions privatives o 

aprofitaments especials al sòl, vol o subsòl de terrenys demanials de titularitat 
municipal a favor de Companyies de Serveis, i quantes llicències urbanístiques 
siguin necessàries per a la seva realització. 

 
16. L’exercici integral de les competències d’aquesta Alcaldia per ordenar la 

inspecció, incoació i tramitació d’expedients administratius sancionadors per 
incompliment de les previsions contingudes al Títol Sisè del Reglament General 
del Servei Metropolità d’abastament domiciliari d’aigües a l’àmbit metropolità, 
que regula les situacions d’excepcionalitat o d’emergència de sequera. 

 
17. Direcció i actes governatius relacionat amb els Mercats Municipals. 
 
18. Obertura d’establiments. En aquesta matèria, a més d’assumir les competències 

relacionades amb la tramitació i resolució dels permisos ambientals  i  les 
activitats sotmeses a règim de comunicació, incloses les autoritzacions i 
llicències urbanístiques vinculades a aquestes, assumirà també tot el que es 
relaciona amb els controls periòdics i les revisions de les activitats en 
funcionament, expedirà les llicències d’obertura, els permisos i llicències 
municipals ambientals i les llicències i autoritzacions urbanístiques a elles 
vinculades, així com les seves modificacions, un cop hagin sigut atorgades per 
l’òrgan municipal competent i assumirà la potestat sancionadora en matèria 
d’intervenció integral de l’Administració municipal en les activitats i les 
instal·lacions.  

 
 



 
 

 
 

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

 

 19 

 
19. Ocupació de la via pública i altres terrenys de propietat pública amb la 

col·locació de taules, cadires, quioscs i establiment de venda de caràcter 
provisional, així com en matèria d’instal·lació de suports de publicitat, col·locació 
de marquesines i de veles. 

 
20. Autorització de llicències d’ocupació d’espais privats amb la col·locació de taules 

i cadires. 
 
21. Cementiri. 
 
22. Recollida d’animals de la via pública. 
 
23. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència 

d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a 
favor d’un altre Regidor o Regidora. 

 
 

ECONÒMIA I ADMINISTRACIÓ 

 
 
1. Aprovar els expedients de contractació de qualsevol naturalesa, llevat els de 

caràcter patrimonial i d’atorgament de tota classe de concessions, quan la seva 
quantia no excedeixi dels límits següents: 

 
 Respecte dels contractes administratius d’obres, serveis, subministrament, 

fins als límits previstos en cada moment per a la contractació menor en la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i respecte dels 
contractes privats, els límits referits als contractes de serveis. 

 
 Respecte dels altres contractes i respecte de les concessions, fins a 30.000,00 

euros. 
 
2. Aquesta competència abastarà a tots els actes de tràmit o definitius que s’hagin 

de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici i fins a 
la seva definitiva finalització o resolució, inclosa la seva modificació i 
interpretació, llevat dels actes de promoció, impuls i proposta i els d’autorització 
de les obligacions corresponents, que corresponen als Regidors i Regidores de 
cada Àrea en els termes previstos en aquest decret. 

 
3. La signatura dels documents comptables relacionats amb els actes d'autorització 

(llevat d’aquells que hagin estat delegats en una altra Àrea d’Actuació), 
disposició i reconeixement d'obligacions, en els termes fixats per a cada exercici 
en les Bases d'Execució del Pressupost, incloses les subvencions, així com 
l'aprovació de les bases particulars reguladores de les corresponents 
convocatòries, quan aquestes requereixin concurrència pública. 
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4. Proposta d’establiment, gestió i recaptació de tributs i preus públics. 
 
5. Inspecció tributària. 
 
6. Recaptació tributària. 
 
7. Planificació estratègica de l’Ajuntament des del punt de vista econòmic–

financer. 
 
8. Coordinació econòmica dels Organismes Autònoms. 
 
9. Planificació, proposta i gestió pressupostària. 
 
10. Gestió de tributs i altres ingressos de dret públic. 
 
11. Vist i plau dels certificats de béns. 
 
12. Vist i plau dels certificats d’altes i baixes d’activitats econòmiques. 
 
13. Imposició de sancions (incloent multes) derivades d’expedients sancionadors 

que s’incoïn a partir de l’ incompliment de les obligacions tributàries. 
 
14. Reconeixement d’obligacions en tots aquells supòsits que no corresponguin a 

cap altre òrgan. 
 
15. Autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en relació a les 

aportacions a Organismes Autònoms i Societats Municipals i a les aportacions 
obligatòries a entitats a les que pertany la Corporació. 

 
16. Autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en relació a les despeses 

financeres i amortitzacions. 
 
17. Autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en aquells supòsits que no 

correspongui a cap altre òrgan.  
 
18. Quan es tracti d’actes d’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions 

referits a les altres Àrees de delegació previstes en aquest Decret, anirà 
precedit, necessàriament, de la signatura dels corresponents documents 
comptables pels regidors o regidores de l’àrea afectada, actes d’impuls previ 
sense els quals no es podrà aprovar cap acte d’autorització i disposició de 
despeses, ni de reconeixement d’obligacions. 

 
19. Justificació de l’aplicació dels pagaments a justificar i de les bestretes de caixa 

fixa i les ordres de reposició d’aquestes. 
 
20. Vist i plau dels certificats de dades pressupostàries, comptables i de gestió 

econòmica i financera en general. 
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21. Política i gestió de personal. 
 
22. Pla d’Organització i reforma administrativa. 
 
23. Informàtica. 
 
24. Pla d’implantació de l’administració electrònica. 
 
25. Serveis d'informació i atenció a la ciutadania i Registre d'entrada sortida de 

documents. 
 
26. Activitat estadística i vist-i-plau dels certificats d’empadronament. 
 
27. Coordinació de les Empreses Municipals en matèria econòmica i de personal. 
 
28. Assessoria Jurídica. 
 
29. Signar les actes del Ple i de la Junta de Govern i diligenciar els llibres oficials 

d’Actes acreditatius de l’adopció d’acords pels òrgans col·legiats municipals i 
dels llibres oficials de Decrets de l’Alcaldia i d’informes jurídics de la Secretaria 
General. 

 
30. Vist i plau dels certificats de resolucions i acords municipals i dels altres 

certificats que no hagin sigut objecte de delegació a favor d’altres membres de 
la Junta de Govern Local. 

 
31. Autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en matèria de 

responsabilitat patrimonial de competència de l’Alcaldia. 
 
32. Ordenació i autoritzacions relacionades amb l’ús i transformació de totes les 

dependències municipals afectes als serveis municipals, incloses les que no 
tenen la condició d’equipaments municipals de caràcter social, esportiu i 
cultural. 

 
33. Contractació i Compres. En aquesta matèria assumirà la presidència de totes les 

meses de contractació de l’Ajuntament i dels seus Organismes Autònomes i la 
capacitat de proposta d’acords als òrgans col·legiats municipals. 

 
34. Arxiu. 
 
35. Coordinació de processos electorals.  
 
36. Redacció, i coordinació del seguiment d’aplicació del Programa d’Actuació 

Municipal.  
 
37. El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament. 
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38. Unitat de Transparència. 
 
39. Pla Govern Obert. 
 
40. Resoldre, amb caràcter centralitzat, totes les sol·licituds d'accés a la informació 

que els ciutadans i ciutadanes dirigeixin a l'Ajuntament o als seus ens 
instrumentals vinculats presents i futurs. 

 
41. La política de seguretat documental i digital. 
 
42. Foment de les polítiques de promoció i suport a les activitats empresarials. 
 
43. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència 

d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a 
favor d’un altre Regidor o Regidora. 

 
 

ÀREA D’IGUALTAT I EDUCACIÓ 

 
 
1. Polítiques d’Igualtat. 
 
2. Gestió i direcció de l’activitat educativa en tots els seus aspectes, llevat de les 

funcions delegades a altres àrees. 
 
3. Impuls, direcció, seguiment i control dels programes d’inversions de la 

Generalitat que es materialitzin en obres de reforma, rehabilitació o nova 
construcció d’equipaments educatius al municipi. 

 
4. Impuls, gestió i direcció de l’Escola d’Humanitats, la Universitat de la Gent Gran, 

i la Universitat Nacional d’Educació a Distancia. 
 
5. Gestió i direcció de les activitats en els edificis públics destinats a activitats 

educatives. 
 
6. Gestió i direcció dels programes municipals relatius als Instituts d’Educació 

Secundaria. 
 
7. Foment de programes municipals i polítiques de suport en matèria d’infància, 

adolescència i famílies, i específicament les següents: 
 

 Impuls, gestió i direcció per a promoure el pla integral de protecció de la 
infància i adolescència. 

 
 Impuls i gestió dels programes d’actuació relacionats amb els esplais de la 

ciutat. 
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 Gestió dels programes de ludoteques. 

 
8. Coordinació i seguiment de la gestió relacionada amb La Fundació pel Foment de 

la Societat del Coneixement.  
 
9. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència 

d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a 
favor d’un altre Regidor o Regidora. 

 
 

ÀREA DE POLÍTIQUES MEDIAMBIENTALS I COMUNITÀRIES 

 
 
1. Les competències relacionades amb la gestió, direcció i control del medi 

ambient, no incloses en l’Àrea de Presidència. 
 
2. Les competències relacionades amb la direcció de polítiques en matèria de 

sostenibilitat, tant respecte dels edificis, equipaments i instal·lacions municipals 
(estalvi d’aigua, estalvi i eficiència energètica, mitigació del canvi climàtic, 
ambientalització de les compres i contractes municipals, etc.), com respecte de 
les accions que impulsi l’Ajuntament en relació amb immobles privats. 

 
3. Impuls, gestió i direcció de l’Oficina Municipal d’Eficiència Energètica. 
 
4. Impuls, gestió i direcció de les propostes d’adaptació al canvi climàtic, 

mitjançant el Pla d’Acció d’Energia Sostenible i Clima. 
 
5. Educació Ambiental. 
 
6. Estudi i propostes relacionades amb els programes de reciclatge i residus mínim.  
 
7. Impuls, gestió i direcció dels programes de foment de la mobilitat urbana 

sostenible vianants, elèctrica i bicicleta. 
 
8. Gestió dels Horts urbans municipals en tots aquells aspectes que no afectin al 

règim jurídic de la concessió ni a la seva titularitat.  
 
9. Exercici de la potestat sancionadora en matèria de residus industrials, excloent 

les deixalles i els residus sòlids urbans. 
 
10. Polítiques de nova ciutadania i de mediació comunitària. 
 
11. Cooperació i solidaritat. 
 
12. Polítiques LGTBIQ. 
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13. Programes de la Memòria Històrica. 
 
14. Gestió i direcció de la formació ocupacional. 
 
15. Foment d’iniciatives en matèria de les polítiques actives d’ocupació. 
 
16. Foment de polítiques que promoguin el cooperativisme, mutualisme social, i 

iniciatives d’economia col·laborativa social. 
 
17. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència 

d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a 
favor d’un altre Regidor o Regidora. 

 
Malgrat això, les competències resolutòries relacionades amb les matèries 
contingudes en els punts 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 anteriors, correspondran al 
Regidor Delegat de Polítiques comunitàries adscrit a aquesta Àrea que, no obstant, 
assumirà sobre elles la funció de direcció, coordinació i control. 
 
 

ÀREA DE CULTURA I COMUNICACIÓ 

 
 
1. Impuls, gestió i coordinació dels programes d’actuació relacionats amb les 

polítiques de foment, promoció i difusió de la cultura. 
 
2. Gestió i direcció del projecte Cornellà Ciutat de la Lectura. 
 
3. Gestió i direcció dels equipament públics municipals destinats a Biblioteques. 
 
4. Gestió i direcció del Pla de Biblioteques Municipals, Espais de lectura i Aules 

d’estudi. 
 
5. Impuls d’activitats, gestió i direcció dels equipaments públics destinats a serveis 

culturals, i Sales d’Exposició. 
 
6. Gestió i direcció de les activitats en els edificis públics destinats a activitats 

culturals. 
 
7. Redacció de plans d’actuació d’intervencions, propostes d’activitats, difusió i 

foment cultural del Patrimoni Històric–Artístic. 
 
8. Organització d’activitats culturals i lúdiques. 
 
9. Impuls, gestió i direcció de l’Escola Municipal de Música. 
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10. Gestió i administració del Museu Can Mercader, dels béns adscrits a l’Àrea i dels 

béns municipals inclosos en el Catàleg d’edificis d’interès arquitectònic. 
 
11. Impuls, gestió i direcció del projecte Centre d’Interpretació de la Història de la 

ciutat. 
 
12. Foment de la política lingüística. 
 
13. Seguiment i control de l’aplicació del Reglament municipal per l’ús de la llengua 

catalana. 
 
14. Comunicació i gestió de la informació corporativa de l’Ajuntament, de les 

empreses municipals i dels seus ens instrumentals. 
 
15. Signar les actes dels òrgans col·legiats del Institut Municipal de Radiodifusió i 

diligenciar els seus llibres oficials d’Actes, de resolucions de la Presidència i 
d’informes jurídics de la Secretaria General. 

 
16. Vist i plau dels certificats de resolucions i acords dels òrgans col·legiats del 

Institut Municipal de Radiodifusió. 
 
17. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència 

d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a 
favor d’un altre Regidor o Regidora. 

 
 

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I SALUT  

 
 
1. Impuls, gestió i direcció dels programes i plans d’actuació relacionats amb 

l’aliança cívica contra la pobresa. 
 
2. Gestió de les polítiques d’acció social. 
 
3. Direcció i gestió de les competències municipals en matèria de Serveis Socials. 
 
4. Coordinació i seguiment de la gestió relacionada amb La Fundació per a l’atenció 

a persones dependents. 
 
5. Gestió i direcció dels Plans d’Ocupació promoguts o gestionats per l’Ajuntament. 
 
6. Agenda contra la solitud. 
 
7. Sanitat i Salut pública. 
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8. Impuls, direcció, seguiment i control dels programes d’inversions de la 

Generalitat que es materialitzin en obres de reforma, rehabilitació o nova 
construcció d’equipaments sanitaris al municipi. 

 
9. L’exercici  integral de les competències d’aquesta Alcaldia derivades de la seva 

potestat sancionadora en les matèries següents: 
 

 Vigilància alimentaria, per incompliment de les condicions higiènic sanitàries 
dels aliments, les aigües de consum, els establiments comercials minoristes 
dels sectors alimentaris, els mercats municipals i els establiments de 
restauració col·lectiva, inclosos tant els de caràcter comercial com social, així 
com respecte de la formació sobre manipulació d’aliments. 

 
 Sanitat ambiental, per incompliment de les condicions higiènic sanitàries i de 

salubritat d’edificis i locals destinats a habitatges o llocs de convivència 
humana, tales com poliesportius, escoles, perruqueries i saunes, 
campaments turístics, nuclis zoològics, etc. 

 
10. Control de les condicions higiènic sanitàries per a la prevenció de la legionel·losis 

i exercici integral de les competències d’aquesta Alcaldia derivades de la seva 
potestat sancionadora en aquesta  matèria, així com l’elaboració i control del 
cens de les instal·lacions i els programes d’autocontrol corresponents. 

 
11. Consum. 
 
12. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència 

d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a 
favor d’un altre Regidor o Regidora. 

 
 

ÀREA DE JOVENTUT I ACCIÓ CIUTADANA 

 
 
1. Activitats relacionades amb el món de la joventut, en especial pel que fa a la 

dinamització de les polítiques socials destinades a joves, i a la coordinació 
interdepartamental. 

 
2. Gestió i direcció del Centre d’Informació Juvenil. 
 
3. Gestió i direcció dels equipaments públics destinats a serveis a la joventut, en 

concret els Espais Joves de la ciutat. 
 
4. Organització d’activitats dirigides a la joventut. 
 
5. Gestió i direcció del Centre de Recursos per les Entitats ciutadanes.  
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6. Coordinació de l’activitat desenvolupada als barris per les Regidores i els 

Regidors de Districte.  
 
7. Impuls, direcció i gestió dels programes d’Acció Comunitària d’abast general. 
 
8. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència 

d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a 
favor d’un altre Regidor o Regidora. 

 
 
 

ÀREA DE COMERÇ I TURISME 

 
 
1. Foment de les polítiques de promoció i suport al comerç local. 
 
2. Turisme. 
 
3. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència 

d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a 
favor d’un altre Regidor o Regidora. 

 
 
 

ÀREA D’ESPORTS 

 
 
1. Activitats relacionades amb el món de l’esport. 
 
2. Gestió i direcció dels equipaments i altres instal·lacions municipals de caràcter 

esportiu. 
 
3. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència 

d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a 
favor d’un altre Regidor o Regidora. 

 
 
Tercer.- Nomenar als membres de la Corporació que a continuació es relacionen, 
Regidors i Regidores adscrits a les Àrees que així mateix s'especifiquen: 
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REGIDORS ADSCRITS A ÀREES 
 

 
 
Manel Clavijo Losada 

 
Regidor delegat de Participació Ciutadana, adscrit a 
l’Àrea de Presidència. 
 

 
 
Sergio Gómez Márquez 

 
Regidor delegat de Polítiques Comunitàries, adscrit a 
l’àrea de Polítiques Mediambientals i Comunitàries. 
 

 
 
Aquesta delegació específica comportarà l’exercici de les facultats atribuïdes amb 
caràcter general a tots el Regidors i Regidores delegats d’Àrea al punt segon 
d’aquesta resolució, amb excepció de la que figura com a número 1 relacionada amb 
l’àmbit de la contractació. Aquestes facultats s’exerciran sota la coordinació i 
supervisió del Regidor o Regidora de l’Àrea a la que estiguin adscrits i restaran 
circumscrites, únicament i exclusivament, a les matèries i àmbits d’actuació que en 
enumerar els camps d’actuació de cadascuna d’aquestes Àrees al referit punt segon, 
han sigut reservades als Regidors i Regidores adscrits. 
 
Quart.- Delegar de forma indistinta, en totes les persones que durant aquest mandat 
tinguin la condició de Regidors i Regidores d’aquest Ajuntament, les competències 
que l’article 51.1 del Codi Civil atorga a aquesta Alcaldia per autoritzar matrimonis 
civils que se celebrin en aquest terme municipal. 
 
Aquesta delegació faculta a tots els Regidors i Regidores per autoritzar matrimonis 
civils, sense que en una mateixa cerimònia pugui intervenir més d’un d’ells. 
 
A aquests efectes, la coordinació per a la designació del Regidor o Regidora actuant, 
s’establirà a través del Gabinet de l’Alcaldia. 
 
Cinquè.- Les competències delegades s'hauran d'exercir d’acord amb el que 
preveuen els articles 166 i següents del ROM i en els termes i dins dels límits 
d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un 
altre òrgan o regidor. 
 
En el text de les resolucions adoptades pels Regidors i Regidores en virtut d’aquesta 
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància, mitjançant la inclusió, en la 
part expositiva, del text següent: 
... 
 

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. ..., de data ........ ..........., que va 
ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de ...................... 
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... 

Les resolucions que s'adoptin per delegació, que seran immediatament executives i 
presumptament legítimes, s'entendran dictades per aquesta Alcaldia com a titular de 
la competència originària, a la qual s'haurà de mantenir informada de l'exercici de la 
delegació. 
 
 
Sisè.- En conformitat amb el que disposa l'article 177 del ROM, en concordança amb 
l’article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquestes 
delegacions seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació 
d'aquesta Alcaldia. 
 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels Regidors i 
Regidores delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències 
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests 
efectes exercitada la potestat d’advocació, en aplicació del que disposa l’article 
179.d) del ROM, en base a la present resolució, sense necessitat d’una nova expressa 
en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als interessants en l’expedient. 
 
Setè.- Publicar aquesta resolució 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 178 del ROM, en concordança amb l’article 44.2 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i difondre-la, 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. 
 
Vuitè.- Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors i Regidores afectats i als Caps 
dels diferents Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes, entenent-se 
acceptada la delegació de competències de forma tàcita, si dintre del termini de les 
24 hores següents a la seva efectivitat no es manifesta res en contra o es fa ús de la 
delegació. 
 
Novè.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la sessió extraordinària que es 
convoqui per donar compliment al que preveu l'article 23.7 del ROM, en concordança 
amb l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 

... 
 
Segon.- Publicar aquesta resolució 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 178 del ROM, en concordança amb l’article 44.2 del Reial Decret 
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2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i difondre-la, 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.- Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors i Regidores afectats i als 
Caps dels diferents Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes, entenent-se 
acceptades de forma tàcita les noves delegacions de competències atorgades a la 
Regidora d’Igualtat i Educació, senyora Rocío García Pérez, que s’ajustaran al règim 
jurídic establert al Decret inicial, si dintre del termini de les 24 hores següents a la 
seva efectivitat no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació. 
 
Quart.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la sessió extraordinària que es 
convoqui per donar compliment al que preveu l'article 23.7 del ROM, en concordança 
amb l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 

... 
 
 
- Decret núm. 987/2021 de data 11 de març 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3628/19, de 30 de setembre, posteriorment 
modificat pels Decrets d’Alcaldia núm. 4536/2019, de 14 de novembre, 4885/2019, de 
5 de desembre, 399/2020, de 27 de gener i 2495/2020, de 4 de setembre, es van 
designar els membres integrants del Consell Municipal de Salut de Cornellà de 
Llobregat. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 842/2021, de 3 de març, aquesta 
Alcaldia va procedir a modificar el règim delegació d’atribucions i competències en els 
regidors i regidores municipals, efectuant un reajustament de les matèries objecte de 
delegació que genera que les relatives a sanitat i salut publica, deixen de formar part 
de les atribuïdes a la regidoria de l’Àrea de Igualtat i Educació, per a integrar-se en la 
nova regidoria delegada de l’Àrea de Polítiques Socials i Salut. 
 
Atès que aquesta modificació genera la necessitat de modificar la Vicepresidència de 
l’esmentat Consell, ja que segons disposa l'article 7 del seu Reglament Orgànic 
regulador, l’ha d’ostentar el regidor o regidora a favor del qual aquesta Alcaldia hagi 
delegat les competències en matèria de salut. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides  
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HE RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de Vicepresidenta del Consell Municipal 
de Salut de Cornellà de Llobregat efectuat a favor de la regidora, senyora Rocío 
García Pérez, i nomenar en el seu lloc a la regidora delegada de l’Àrea de Polítiques 
Socials i Salut, senyora Joana Piñero Romero. 
 
Segon.- Comunicar aquests nomenaments a les persones afectades i a la Secretaria 
del Consell, així com al Departament municipal de Salut, als efectes escaients, i 
difondre el seu contingut, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la 
seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en 
compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució, en la primera 
sessió que es convoqui en compliment del que preveu l'article 22 del ROM, en 
concordança amb l’article 38, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 

... 
 
 
- Decret núm. 988/2021 de data 11 de març 
... 
 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 4087/2019 de 23 d’octubre, aquest Ajuntament 
va procedir a nomenar la representant municipal en l'Assemblea General de la Xarxa 
Local de Consum, agrupació voluntària, sense personalitat jurídica pròpia, constituïda 
pels diversos serveis públics de consum dels ens locals de la província de Barcelona, a 
proposta i amb el suport de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 842/2021, de 3 de març, aquesta 
Alcaldia va procedir a modificar el règim d’atribucions i competències delegades en 
els regidors i regidores municipals, efectuant un reajustament de les matèries objecte 
de delegació, que aconsellen un nou pronunciament d'aquest Ajuntament sobre la 
representació de la Corporació en l'Assemblea General  de la Xarxa Local de Consum, 
ja que, actualment, les competències delegades en matèria de consum les té 
atribuïdes la regidora de l’Àrea de Polítiques Socials i Salut. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides  
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Modificar la representació d’aquest Ajuntament en l'Assemblea General de 
la Xarxa Local de Consum, en el sentit de deixar sense efecte el nomenament efectuat 
per Decret d’Alcaldia núm. 4087/2019, de 23 d’octubre, a favor de la regidora de 
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l’Àrea de Presidència, senyora Emilia Briones Matamales, i nomenar en el seu lloc a la 
regidora de l’Àrea de Polítiques Socials i Salut, senyora Joana Piñero Romero. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la regidora delegada de l’Àrea de Presidència i a la 
regidora de l’Àrea de Polítiques Socials i Salut, així com a la Diputació provincial de 
Barcelona, pel seu coneixement i efectes, i difondre el seu contingut, en compliment 
del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent 
en la Seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i 
següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la sessió extraordinària que es 
convoqui per donar compliment al que preveu l'article 23.7 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 00:00:32 al 00:09:50 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a000
04?startAt=32.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA 
 
PUNT TERCER.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 PER L’EXERCICI 2021, MODIFICANT LA 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.- 

Aprovar provisionalment la 
modificació de l’Ordenança Fiscal 
núm. 18 per l’exercici 2021, 
modificant la Disposició 
Transitòria. 

 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a00004?startAt=32.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a00004?startAt=32.0
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DICTAMEN 
... 
 
Vista la modificació proposada de l’Ordenança Fiscal núm. 18 de exercici 2021, per tal 
d’actualitzar-la i adequar-la en el seu contingut econòmic a les necessitats actuals, en 
relació a la situació generada per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i 
l’especial incidència que les mesures de prevenció adoptades pel Govern han tingut i 
tenen en el sector i els serveis d’establiments de restauració i en els de la venda no 
sedentària. 
 
Atès el que disposa l’article 178.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en 
concordança amb el 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, referent al procediment a  seguir en l’aprovació de les Ordenances, així 
com l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de les Hisendes Locals, relatius a l’ordenació de tributs per les 
Corporacions Locals,  
 
Per tot això, el President delegat de la Comissió Informativa de Presidència i 
Economia, previ dictamen de la comissió, proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 18 de 
l’exercici 2021, segons el que s’indica a continuació: 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB DIVERSES ACTIVITATS. 
 
Modificar la Disposició transitòria que actualment disposa el següent: 
 
Disposició transitòria 
 
“Suspendre l’aplicació de les tarifes per l’ocupació de terrenys d’ús públic al servei 
d’establiments de restauració, incloses en l’apartat A) de l’Annex de Tarifes, durant el 
període comprés entre l’1 de gener de 2021 i el 30 de juny de 2021, ambdós inclosos.” 
 
I que haurà de disposar el següent: 
 
“Suspendre l’aplicació de les tarifes per l’ocupació de terrenys d’ús públic al servei 
d’establiments de restauració, incloses en l’apartat A) de l’Annex de Tarifes, durant 
el període comprés entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021, ambdós 
inclosos. 
 
Respecte als aprofitaments a què es refereix l’art. 9.3 d’aquesta Ordenança en 
relació al que estableix el punt 16 de l’apartat B) de la Tarifa Segona que figura a 
l’Annex de Tarifes per les parades per a la venda no sedentària de productes 
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diversos a l’exterior dels mercats un dia a la setmana, suspendre l’aplicació de les 
tarifes corresponents des de l’1 de gener de 2021 fins el 31 de desembre de 2021, 
ambdós inclosos.” 
 
Segon.- Exposar l’acord precedent al Tauló d’Anuncis d’aquest Ajuntament, durant 
trenta dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació del corresponent anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província i en un Diari de gran difusió de la província. 
 
Dins d’aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions i suggeriments que estimin oportuns. 
 
Tercer.- Disposar que, en el supòsit que no es presenti cap reclamació en l’esmentat 
termini d’exposició pública, els acords adoptats d’aprovació provisional s’entenguin 
com a definitius. 
 
Quart.- Disposar, així mateix, que els acords definitius, incloent  els provisionals 
elevats automàticament a aquesta categoria, i el text íntegre de les modificacions es 
publiquin en el Butlletí Oficial de la Província  i que posteriorment entrin en vigor el 
dia següent al de la seva publicació. 
 
Cinquè.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposen la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 
En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en 
aquest document 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:09:51 al 00:11:31 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a000
04?startAt=591.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-tres 
regidors i regidores presents en aquest moment. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a00004?startAt=591.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a00004?startAt=591.0
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PUNT QUART.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ 
SOBRE RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIES I SOBRE LES PRINCIPALS ANOMALIES 
DETECTADES EN MATÈRIA D’INGRESSOS, CORRESPONENTS A L’EXERCICI 
2020.- 

Donar compte al Ple de l’informe 
d’Intervenció sobre resolució de 
discrepàncies i sobre les 
principals anomalies detectades 
en matèria d’ingressos, 
corresponents a l’exercici 2020. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’article 218.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), 
aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que estableix l’obligació de 
l’òrgan interventor d’elevar al Ple de l’Ajuntament totes les resolucions adoptades pel 
president de l’entitat local contràries als reparaments efectuats, així com un resum de 
les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.  
 
Atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local, va introduir una modificació consistent en que aquesta 
informació s’havia d’elevar al Ple com un punt independent de l’ordre del dia, la qual 
cosa impedeix la seva inclusió en el compte general i així va quedar reflectida aquesta 
obligació en l’article 74.8 de les bases d’execució del pressupost que, a més a més, va 
determinar que aquest punt havia de figurar en l’ordre del dia de la mateixa sessió 
del Ple on se sotmetés a la seva aprovació el compte general. 
 
Atès que l’article 15.6 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el 
règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, va introduir una 
nova modificació en aquesta obligació de donar compte al Ple, fitxant que la sessió en 
la que s’hauria de dur a terme havia de ser aquella en la que es donés compte de la 
liquidació del pressupost. 
 
Atès que l’interventor general ha emès l’informe que conté la relació dels informes 
emesos dels quals s’ha de donar compte al Ple, segons el que s’ha exposat i de 
conformitat amb el que disposen els apartats 3, 4, 7, 8 i 10 de l’article 74 de les bases 
d’’execució del pressupost. 
 
El sotasignant proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
Únic.- Donar compte al Ple de l’informe d’Intervenció sobre resolució de discrepàncies 
i sobre les principals anomalies detectades matèria d’ingressos, corresponents a 
l’exercici 2020, en compliment d’allò que disposa l’article 218.1 del Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 15.6 al Reial Decret 424/17, i els 
apartats 8 i 10 de l’article 74 de les bases d’execució del pressupost; en consonància 
al document que s’identifica electrònicament a continuació: 
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NÚM. ID : 1987191 
NÚM. HASH: 
FA269261C738FFD573E54BF9D92D0117FFAA1DB7B5D98D4CB471E50A611552E52A
0299C3B22063415165B5F7F2024B98736F2AA0F6D5373D38B92B5E5B2F4C53 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:11:32 al 00:19:38 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a000
04?startAt=692.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 
PUNT CINQUÈ.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 10/2021 PER 
CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC A 
ROMANENT DE TRESORERIA I A BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE DESPESES.- 

Aprovar la modificació de crèdit 
núm. 10/2021 per crèdit 
extraordinari i suplement de 
crèdit amb càrrec a romanent de 
Tresoreria i a baixes per anul·lació 
de despeses. 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la proposta de modificació per crèdit extraordinari amb càrrec a romanent de 
tresoreria del departament de Programes d’Alcaldia, motivada per la subvenció 
atorgada per la Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019” per la execució conjunta de l’acció “Suport a la creació, consolidació i 
creixement de microempreses”, per un import de 140.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per crèdit extraordinari amb càrrec a baixes per 
anul·lació de despeses del departament d’Acció Comunitària, per fer front a les 
despeses de diferents activitats per l’any 2021, per un import de 14.900,00 euros. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a00004?startAt=692.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a00004?startAt=692.0
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Vista la proposta de modificació per suplement de crèdit amb càrrec a romanent de 
tresoreria del departament d’Intervenció, per fer front al pagament de l’aportació 
econòmica al Consorci Local per al desenvolupament de les xarxes de 
telecomunicacions i les noves tecnologies (LOCALRET) per l’exercici 2021, per un 
import de 45,26 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per suplement de crèdit amb càrrec a romanent de 
tresoreria del departament d’Intervenció, per fer front al pagament de les 
liquidacions pendents dels exercicis 2018 i 2021, en concepte de Participació 
Municipal en els Tributs de l’Estat (PMTE), per un import de 117.775,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per suplement de crèdit amb càrrec a romanent de 
tresoreria del departament d’Intervenció, per fer front al pagament de l’aportació 
econòmica a l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona pels 
exercicis 2020 i 2021, per un import de 4.765,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per crèdit extraordinari amb càrrec a romanent de 
tresoreria del departament de Comerç i Turisme, per fer front  a l’atorgament d’ajuts 
al comerç com a contribució a l’impacte econòmic de la Covid-19, per un import de 
250.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per crèdit extraordinari amb càrrec a romanent de 
tresoreria del departament de Patrimoni, per fer front a les despeses que es puguin 
ocasionar a la partida de marques i patents per l’any 2021, per un import de 2.000,00 
euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Guardia Urbana, per fer front a les 
despeses que es puguin ocasionar en la tramitació de l’ampliació del contracte de 
seguretat privada amb auxiliars de vigilància i a l’increment de la partida de llibres i 
anuncis per l’adquisició d’ una nova subscripció, per import de 80.656,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a baixes 
per anul·lació de despeses del departament d’Informàtica, per fer front a l’adquisició 
de nous projectors amb destí a diferents edificis municipals, per un import de 
4.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Patrimoni, per fer front a les despeses 
d’arrendament d’un local esportiu al Barri Almeda, per un import de 790,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament d’Informàtica, per fer front a l’adquisició 
d’una nova cabina de discos per encabir totes les dades municipals i software de 
seguretat per protegir de les vulnerabilitat per als servidors, per un import de 
48.000,00 euros. 
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Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament d’Informàtica, per fer front a les despeses 
que es produeixen a les partides de lloguer equips telefònics i consum de telèfons, per 
un import de 719.130,98 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament d’Informàtica, per fer front a les despeses 
del servei d’assistència a la ciutadania per a realitzar tràmits telemàtics, per un 
import de 80.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Joventut, per fer front a un projecte 
d’intervenció amb joves i adolescents, per un import de 25.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per crèdit extraordinari amb càrrec a romanent de 
tresoreria del departament d’Acció Social, per fer front al pagament d’interessos de 
demora de diferents factures de l’empresa Iniciatives i Programes, S.L., d’acord amb 
la Sentència judicial de data 28-04-20 del Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 10 de 
Barcelona, per un import de 1.200,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament d’Arxiu Municipal, per fer front a les 
despeses ocasionades pel manteniment dels equips d’arxiu, per un import de 
26.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Tresoreria, per fer front a les comissions 
de manteniment aplicades per entitats financeres i a la reclamació d’interessos de 
demora pel pagament de factures fora de termini, per un import de 272.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Gestió Administrativa General, pel fer 
front al pagament d’una factura corresponent a vestuari de Guardia Urbana, per un 
import de 7.846,44 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Guardia Urbana, per fer front a les 
despeses del contracte de vigilància privada, per un import de 8.682,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Salut Pública, per fer front a necessitats 
sanitàries derivades de la Covid-19, per un import de 22.500,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a baixes 
per anul·lació de despeses del departament de Salut Pública, per fer front a les 
despeses ocasionades per la realització d’entrega de mostres, per un import de 
700,00 euros. 
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Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Polítiques de Família, per fer front a 
diferents necessitats en relació a les activitats de lleure i educació fora de l’horari 
escolar, per un import de 218.754,28. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament d’Acció Social, per fer front a diferents 
activitats socials agreujades actualment per l’actual crisi sociosanitària de la 
COVID19, per un import de 383.914,77 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Guàrdia Urbana, per fer front a les 
despeses de la tramitació del contracte de l’anàlisi de l’ADN dels gossos, per un 
import de 40.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament d’Intervenció, per fer front al pagament de 
l’aportació a la Federació de Municipis de Catalunya per l’exercici 2021, per un import 
de 225,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament d’Intervenció, per fer front al pagament de 
diferents factures de llibres i publicacions, per un import de 2.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Gestió Tributària, per fer front a les 
despeses per a la contractació de l’assistència tècnica per l’actualització del cadastre 
urbà de Cornellà de Llobregat, per un import de 18.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament d’Acció Comunitària, per fer front al lloguer 
de diferent material, per un import de 14.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Polítiques de Família, per fer front a 
diferents necessitats en relació a les activitats de lleure i educació fora de l’horari 
escolar, per un import de 132.107,72 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament d’Acció Social, per fer front a diferents 
activitats socials agreujades actualment per l’actual crisi sociosanitària de la 
COVID19, per un import de 40.000,00euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Cultura, per garantir la celebració de les 
activitats que permeten recuperar la vida social, cultural i d’entreteniment de la 
ciutat, per un import de 83.000,00 euros. 
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Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Política Territorial, per fer front al 
pagament de diferents certificacions de la piscina Can Millars, per un import de 
309.450,42 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Política Territorial, per fer front al 
pagament de diferents certificacions de la Biblioteca Municipal Almeda, per un import 
de 798.660.48 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Cultura, motivada per l’adquisició de 
mobiliari, equips audiovisuals e instruments per l’Escola de Música, per un import de 
157.900,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament d’Educació, per fer front a diferents 
activitats de lleure i d’educació extraescolar agreujades actualment per l’actual crisi 
sociosanitària de la Covid-19, per un import de 120.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Recursos Humans, per fer front a 
l’abonament de les retribucions del personal de l’Ajuntament, per un import de 
1.872.500,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Medi Ambient per fer front als 
pagaments de la subvenció de millora de infraestructures del polígons industrials, per 
un import de 12.861,85 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Política Territorial per fer front al 
finançament del cost de les obres del nou viaducte d’enllaç de l’Avda. Maresme amb 
l’autopista A-2, per un import de 117.793,21 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Medi Ambient per fer front a la 
convocatòria de subvencions de bicis i motos elèctriques per a bars i restaurants, per 
un import de 20.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria del departament de Manteniment per fer 
front a diferents despeses, per un import de 5.784.092,34 euros. 
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Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Guàrdia Urbana, per fer front a 
l’adquisició de dos vehicles turisme i dos motocicletes, per un import de 140.000,00 
euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Política Territorial, per fer front al 
pagament de l’enderroc per declaració en estat de ruïna de l’immoble del Passeig  
dels Ferrocarrils Catalans, núm. 12, per un import de 20.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Manteniment, per fer front al pagament 
de la certificació final d’obres de la construcció de la sala polivalent del CEIP Areny, 
per un import de 46.816,09 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Gestió Administrava General, per fer 
front al pagament de les factures pendents i la tramitació del nou contracte del 
vestuari del personal de Manteniment, per un import de 11.286,36 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Gestió Administrava General, per fer 
front al pagament de les factures pendents i la tramitació del nou contracte del 
vestuari de personal de la Guàrdia Urbana, per un import de 63.232,00 euros.  
 
Vista la proposta de modificació per crèdit extraordinari amb càrrec a romanent de 
tresoreria del departament de Comerç i Turisme, per fer front a l’atorgament d’ajuts 
al comerç com a contribució a l’impacte econòmic de la Covid-19, per un import de 
240.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Manteniment, motivada per la creació 
d’una escultura homenatge a Joan N. García Nieto, per un import de 40.00,00 euros. 
 
Vista la proposta de  modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament d’Estudis i Actuacions Ambientals, per fer 
front a diferents projectes d’obres i, d’altres, en col·laboració amb l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, per un import de 156.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Gestió Tributària, per fer front a 
l’increment d’ajudes fiscals generades per la crisi sanitària de la Covid-19, per un 
import de 180.000,00 euros. 
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Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament d’Acció Social, per front al compliment de la 
la Sentència judicial de data 28-04-20 del Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 10 de 
Barcelona, per un import de 33.219,20 euros. 
 
Vista la necessitat de concedir crèdits extraordinaris per tal de reconèixer crèdits 
d’exercicis tancats, no reconeguts en el seu moment, per als quals no existeix dotació 
adequada o suficient al vigent Pressupost, de les Àrees de Presidència, Política 
Territorial i Espai Públic, Polítiques Socials, Polítiques Mediambientals i Comunitàries, 
Cultura i Comunicació, Economia i Administració, Joventut i Acció Comunitària i 
Igualtat i Comunicació, per un import total de 19.065,01 euros. 
 
Atès el que disposa l’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,  i els articles 
35, 36 i 37 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Atès el que estableix l’article 14 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 
2021. 
 
Atès l’informe favorable de la Intervenció Municipal. 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 10/2021 per crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria i a baixes per 
anul·lació de despeses, segons el següent detall i resum per capítols que figura a 
continuació: 
 
MODIFICACIONS PER CREDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA  
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0002.4330A.4490000 PROCORNELLA/PROGRAMA SUPOR CREACIÓ 

MICROEMPRESES 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00 
0002.4330B.4620000 TRANS.AJ.ESPLUGUES/PROG.SUPORT 

CREACIÓ MICROEMPRESES 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 
0011.1532A.6190005 REURBANITZACIÓ REP.ARGENTINA (PÇA. 

SOL-MN.ANDREU) 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 
0011.1532A.6190006 OBRES MILLORA SEGURETAT PASSOS 

VIANANTS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 
0011.1532A.6190007 REURBANITZACIÓ CTRA. ESPLUGUES 

(PÇA.STA.MISSIO.AV.ALPS) 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 
0011.1700B.4640000 TRASNF. À.M.B. GESTIÓ ZONA BAIXES 

EMISIONS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 
0011.1700B.4640001 TRANSF. A.M.B. CONVENI BICICLETA 

COMPARTIDA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
0011.1710A.7640000 CONVENI A.M.B.OBRES REST. I MILLORA 

CAN MERCADER 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 
0012.1300A.2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/GUARDIA URBANA 54,00 3.000,00 0,00 3.054,00 
0012.1320A.2270100 C.P.S./SEGURETAT  531.318,00 77.656,00 0,00 608.974,00 
0012.1320A.6240000 PARC MÒBIL GUÀRDIA URBANA 44.000,00 140.000,00 0,00 184.000,00 
0012.1320B.2270600 ANÀLISIS GENÈTIC ADN GOS 10.000,00 40.000,00 0,00 50.000,00 
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0012.1340A.2279900 MOBILITAT URBANA (SEG.AUX.TALLS 
CARRERS) 60.000,00 8.682,00 0,00 68.682,00 

0112.1330A.2130003 REPARACIÓ SEMÀFORS 42.000,00 30.000,00 0,00 72.000,00 
0112.1500C.6230004 ADQ.MAQUINÀRIA I EINES/MANTENIMENT 20.000,00 5.000,00 0,00 25.000,00 
0112.1500C.6290000 ADQUISICIÓ ELEMENTS SUPORT ACTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 
0112.1510D.2219900 MATERIAL ESPECIAL/MANTENIMENT 980,00 24.000,00 0,00 24.980,00 
0112.1510D.6250000 JOCS INFANTILS 100.000,00 77.000,00 0,00 177.000,00 
0112.1510D.6250010 MOBILIARI URBÀ  0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 
0112.1532A.6190001 PROGRAMA PROJECTES URBANS 300.000,00 300.000,00 0,00 600.000,00 
0112.1532A.6190004 COBRIR ESCOCELLS ARBRES (PRESS. PART.) 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00 
0112.1532A.6190014 REFORMA PLAÇA CATALUNYA 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 
0112.1532B.2219900 SUBM. MATERIAL VÍES PÚBLIQUES 100.000,00 70.000,00 0,00 170.000,00 
0112.1630A.2270000 C.P.S./NETEJA VIÀRIA 5.010.225,45 328.798,73 0,00 5.339.024,18 
0112.1650A.2210001 SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR 349.598,98 475.401,02 0,00 825.000,00 
0112.1650A.2279900 C.P.S./ENLLUMENAT PÚBLIC I ALTRES 

SERVEIS 475.472,00 139.622,59 0,00 615.094,59 
0112.1710A.2100001 REP. INSTAL·LACIO REG PER ASPERSIÓ 110.133,00 25.000,00 0,00 135.133,00 
0112.1710A.2279900 C.P.S./CONS. JARDINS I ZONES VERDES 2.405.566,00 382.500,00 0,00 2.788.066,00 
0112.1710A.2279901 C.P.S./MANTENIMENT INSTAL·LACIONS REG 119.960,00 85.000,00 0,00 204.960,00 
0112.3230B.2219900 SUBM. MATERIAL ESCOLES 15.000,00 15.000,00 0,00 30.000,00 
0112.3230B.6220001 CONST. SALA POLIVANT CEIP ARENY 0,00 46.816,06 0,00 46.816,06 
0112.3230B.6230015 TENDALS ESCOLA ELS PINS 0,00 31.500,00 0,00 31.500,00 
0112.3230B.6320008 ACTUACIONS CEIPS 150.000,00 71.550,00 0,00 221.550,00 
0112.3230B.6320014 TENDALS ESCOLA DOLORS ALMEDA 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 
0112.3230B.6320016 PATI ESCOLA SANT ILDEFONS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 
0112.3360A.6820000 REFORMES EDIFICIS PATRIMONI CULTURAL 0,00 43.150,00 0,00 43.150,00 
0112.3360A.6890000 MONUMENTS A LA CIUTAT PATRIMONI 

CULTURAL 0,00 40.100,00 0,00 40.100,00 
0112.3420B.6190002 ZONA CALISTÈNIA A CAN MERCADER (PRESS. 

PART.) 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 
0112.3420B.6220006 ACTUACIONS CAN MERCADER 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00 
0112.3420B.6320006 ACTUACIONS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 50.000,00 214.000,00 0,00 264.000,00 
0112.3420B.6320017 REFORMA PAVELLÓ CAN CARBONELL 0,00 98.000,00 0,00 98.000,00 
0112.3420B.6320018 CLIMATITZACIÓ PISCINA CAN MERCADER 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00 
0112.4312A.6320005 ACTUACIONS MERCATS 0,00 51.760,00 0,00 51.760,00 
0112.9200H.2230000 TRANSPORTS/DOCUMENTS ARXIU 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
0112.9330B.2120000 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS 100.000,00 45.500,00 0,00 145.500,00 
0112.9330B.2130000 REP. CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT 150.000,00 20.000,00 0,00 170.000,00 
0112.9330B.2130002 REPARACIÓ ASCENSORS 20.000,00 14.000,00 0,00 34.000,00 
0112.9330B.2210201 SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS 332.800,00 42.200,00 0,00 375.000,00 
0112.9330B.2219900 SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS 90.000,00 50.000,00 0,00 140.000,00 
0112.9330B.2279900 C.P.S./CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT 156.000,00 101.000,00 0,00 257.000,00 
0112.9330B.2279902 CPS/MANT. INSTAL. ELÈCTRIQUES, 

FONTANERIA I ALTRES SERV. 147.169,00 15.000,00 0,00 162.169,00 
0112.9330B.2279903 C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS 40.800,00 15.000,00 0,00 55.800,00 
0112.9330B.6230001 PREVENCIÓ D'INCENDIS, ALARMES I 

EXTINTORS 0,00 45.500,00 0,00 45.500,00 
0112.9330B.6320010 CLIMATITZACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 
0112.9330B.6320011 ADEQUACIÓ LOCAL VOL I VOL 0,00 570.000,00 0,00 570.000,00 
0112.9330C.2270000 C.P.S./NETEJA CENTRES 4.210.199,00 375.900,00 0,00 4.586.099,00 
0112.9330C.6320002 SUBSTITUCIÓ COBERTA CASA DELS COLONS 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 
0112.9340A.3520000 INTERESSOS DEMORA/MANTENIMENT 0,00 210.360,00 0,00 210.360,00 
0117.1510B.2120000 EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES (A) 1,00 20.000,00 0,00 20.001,00 
0117.1532C.7800000 TRANSF.CAP.J.COMP.PLANA 

GALET/CONV.M.FOMENT-VIADUCTE A-2 0,00 117.793,21 0,00 117.793,21 
0117.3321A.7640002 TRANSF. CONVENI A.M.B. BIBLIOTECA 

ALMEDA 0,00 798.660,48 0,00 798.660,48 
0117.3420A.7640000 TRANSF. CONVENI A.M.B. PISCINA CAN 

MILLARS 0,00 309.450,42 0,00 309.450,42 
0118.3300B.6400000 REGISTRE DE PATENTS I 

MARQUES/PATRIMONI 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
0118.3420B.2020000 ARRENDAMENT LOCALUS ESPORTIU BARRI 

ALMEDA 9.690,00 790,00 0,00 10.480,00 
0118.9330B.6320000  ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPALS 100.000,00 812.350,00 0,00 912.350,00 
0200.2311C.4800001 SUBV. FUNDACIÓ EL LLINDAR/PROGRAMA 

APROP 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 
0200.3260I.4800000 AJUTS JOVES/EDUCACIÓ 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 
0201.3201A.2270600 TREBALL TÈCNICS INFÀNCIA I FAMILIA 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 
0201.3270H.2269902 VARIS/PLA DE L'ENTORN 6.500,00 85.601,00 0,00 92.101,00 
0201.3271D.2269901 ACTIVITATS/EDUCAR PER CRÈIXER/FAMILIA 80.000,00 62.000,00 0,00 142.000,00 
0201.3371D.4800000 TRANSFERÈNCIA ENTITATS TEMPS LLIURE 237.337,00 71.153,28 0,00 308.490,28 
0201.3371D.4800013 TRANSF. CEIJ MOWGLI/50 ANIVERSARI 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 
0201.3371D.7800000 TRANSF. CEIJ MOWGLI 0,00 81.107,72 0,00 81.107,72 
0202.3110A.2269902 DESPESES DIVERSES/SALUT 1.465,00 2.000,00 0,00 3.465,00 
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0202.3111A.2270600 TREBALLS TÈCNICS/SALUT 15.000,00 5.500,00 0,00 20.500,00 
0202.3111B.2270600 TREBALLS TÈCNICS/ZOONOSI 100.000,00 15.000,00 0,00 115.000,00 
0332.2311A.2270602 TREBALLS TÈCNICS ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 1.297.466,00 60.000,00 0,00 1.357.466,00 
0332.2311A.4640000 TRANSF. A.M.B./TARGETA ROSA 

METROPOLITANA 44.767,00 92.117,77 0,00 136.884,77 
0332.2311b.2270600 TREBALLS TECNICS/INFANCIA 129.691,00 33.219,20 0,00 162.910,20 
0332.2311B.4650000 C.CCAL. BAIX LLOBREGAT/EAIA 26.249,00 38.139,00 0,00 64.388,00 
0332.2311B.4800001 SUBV. FUND. PER A JOVES "LA CARENA" 61.500,00 13.500,00 0,00 75.000,00 
0332.2311C.4800001 AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU 31.300,00 120.000,00 0,00 151.300,00 
0332.2311C.4800011 SUBV. LA BOTIGA SOLIDARIA 57.500,00 60.158,00 0,00 117.658,00 
0332.2311C.4800017 SUBV. ASSOC. FAMILIARS 

ALZHEIMER/PROJECTE JOVES 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 
0332.9340A.3520000 INTERESSOS DE DEMORA/ACCIÓ SOCIAL 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 
0556.1700A.7700000 SUBV. MILLORA INFRAESTRUCTURES POL. 

INDUSTRIALS 0,00 12.861,85 0,00 12.861,85 
0556.1700A.7700001 SUBV. BICES I MOTOS ELECTRIQUES 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 
0661.3260F.6230000 EQUIPS AUDIOVISUALS ESCOLA DE MÚSICA 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00 
0661.3260F.6250000 MOBILIARI ESCOLA DE MÚSICA 0,00 114.900,00 0,00 114.900,00 
0661.3260F.6290000 INSTRUMENTS MUSICALS/ESCOLA DE 

MÚSICA 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 
0661.3340D.2269901 ACTIVITATS/TALLER DE TEATRE 12.000,00 6.000,00 0,00 18.000,00 
0661.3380A.2030000 LLOGUER MATERIAL/CULTURA 95.000,00 38.000,00 0,00 133.000,00 
0661.3380A.2260907 ACTIVITATS CULTURA 75.000,00 39.000,00 0,00 114.000,00 
0770.9310A.2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIÓ  15.050,00 2.000,00 0,00 17.050,00 
0771.9340A.3590000 COMISSIONS BANCÀRIES 5.000,00 250.000,00 0,00 255.000,00 
0772.9340A.3520000 INTERESSOS DE DEMORA 12.000,00 22.000,00 0,00 34.000,00 
0775.2410A.4800000 PACTE INDUSTRIAL REGIÓ METROPOLITANA 4.605,00 4.765,00 0,00 9.370,00 
0775.9200M.4670000 APORTACIÓ LOCALRET 10.320,00 45,26 0,00 10.365,26 
0775.9220D.4800000 FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA 14.700,00 225,00 0,00 14.925,00 
0775.9430B.4640000 A.M.B./P.T.E. 1.963.500,00 117.775,00 0,00 2.081.275,00 
0776.4301A.4800001 SUBVENCIÓ AL COMERÇ LOCAL COVID19 0,00 490.000,00 0,00 490.000,00 
0777.2311C.4800000 AJUTS FISCALS/IBI 60.000,00 75.000,00 0,00 135.000,00 
0777.2311C.4800001 AJUTS FISCALS/IIVTNU 25.000,00 50.000,00 0,00 75.000,00 
0777.2411B.4800000 AJUTS FISCALS/EMPRENDEDORS 65.000,00 50.000,00 0,00 115.000,00 
0777.3360A.4800000 AJUST FISCALS/BÉNS CATALOGATS 5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00 
0777.9320A.2270600 C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA GESTIÓ 

TRIBUTÀRIA 30.000,00 18.000,00 0,00 48.000,00 
0778.1320A.2210401 VESTUARI GUARDIA URBANA 138.000,00 71.078,44 0,00 209.078,44 
0778.1500C.2210401 VESTUARI MANTENIMENT  25.000,00 11.286,36 0,00 36.286,36 
0780.1300A.1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. GUARDIA URBANA 315.958,00 441.100,00 0,00 757.058,00 
0780.1300A.1500000 PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. GUARDIA 

URBANA 86.162,00 7.600,00 0,00 93.762,00 
0780.1500D.1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/D. TECNICA 

POL.ESPAI PÚBLIC 3.425,00 1.650,00 0,00 5.075,00 
0780.1500F.1600000 SEGURETAT SOCIA/INSTAL. EN VIES 

PÚBLIQUES 181.718,00 13.000,00 0,00 194.718,00 
0780.2310A.1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. I ADM. S. PÚBLICA I ACCIÓ 

SOCIAL 53.692,00 293.000,00 0,00 346.692,00 
0780.2310A.1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. 

S.PÚBLICA I AC.SOCIAL 7.377,00 2.500,00 0,00 9.877,00 
0780.2310A.1500000 PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. S. PÚBLICA I 

ACCIÓ SOCIAL 21.147,00 850,00 0,00 21.997,00 
0780.2411C.1310000 LABORAL EVENTUAL/PLA XOC CONTRA 

L'ATUR 10,00 261.850,22 0,00 261.860,22 
0780.2411C.1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC CONTRA 

L'ATUR 10,00 84.649,78 0,00 84.659,78 
0780.2411G.1600000 SEGURETAT SOCIAL/FORM.OCUPACIONAL I 

INSERC. 60.571,00 49.000,00 0,00 109.571,00 
0780.3110A.1210100 C. ESPECIFIC/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA 28.950,00 348.060,00 0,00 377.010,00 
0780.3110A.1500000 PRODUCTIVTAT/DIRC. TÈCNICA SALUT 

PÚBLICA 10.288,00 5.750,00 0,00 16.038,00 
0780.3200A.1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT /DIR. TÈCNICA 

EDUCACIO 7.421,00 7.200,00 0,00 14.621,00 
0780.4300A.1210100 C.ESPECÍFIC/ACTIVITATS I ORDENANCES 

CÍVIQUES 84.914,00 34.440,00 0,00 119.354,00 
0780.4300A.1500000 PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORDENANCES 

CÍVIQUES 28.599,00 1.100,00 0,00 29.699,00 
0780.4301A.1300200 LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ PROG. 

TURISME I COMERÇ 3.421,00 250,00 0,00 3.671,00 
0780.9200A.1210100 C. ESPECÍFIC/ RECUROS HUMANS 126.292,00 309.000,00 0,00 435.292,00 
0780.9200A.1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/RECURSOS 

HUMANS 7.045,00 2.450,00 0,00 9.495,00 
0780.9200A.1500000 PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS 35.855,00 9.050,00 0,00 44.905,00 
0781.9200H.2130000 MANTENIMENT EQUIPS ARXIU 6.552,00 26.000,00 0,00 32.552,00 
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0786.9200C.2160000 MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS 215.000,00 80.000,00 0,00 295.000,00 
0786.9200C.6260000 INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS 

(HARDWARE) 100.000,00 30.000,00 0,00 130.000,00 
0786.9200C.6410000 INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS 

(SOFTWARE) 250.000,00 18.000,00 0,00 268.000,00 
0786.9200F.2060000 LLOGUER EQUIPS TELEFÒNICS 52.000,00 125.912,60 0,00 177.912,60 
0786.9200F.2220000 CONSUM TELEFONS 314.138,00 593.218,38 0,00 907.356,38 
0883.9241C.2030000 LLOGUER MATERIAL ACCIÓ COMUNITÀRIA 25.000,00 14.000,00 0,00 39.000,00 
0885.3270D.2279900 TREBALLS TÈCNICS/ADOLESCÈNCIA 143.243,00 25.000,00 0,00 168.243,00 
 
 TOTAL DESPESES  12.862.304,37 0,00 
 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES 

GENERALS 3.786.032,94 12.862.304,37 0,00 16.648.337,31 
 
 TOTAL INGRESSOS  12.862.304,37 0,00 
 
 
 
 
MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC A BAIXES PER ANUL.LACIÓ DE DESPESES 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0202.3110A.2130000 MANT. FOTOCOPIADORA/SALUT PÚBLICA 2.500,00 0,00 700,00 1.800,00 
0202.3111C.2229900 SERVEI MISSATGERIA/SALUT PÚBLICA 0,00 700,00 0,00 700,00 
0786.9200C.6230000 INVERSIONS EN PROJECTORS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 
0786.9200C.6260000 INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS 100.000,00 0,00 4.000,00 96.000,00 
0883.3371F.2269903 DESPESES DIVERSES/CENTRES CÍVICS 14.900,00 0,00 14.900,00 0,00 
0883.9240A.2269900  DESPESES DIVERSES/ACCIÓ COMUNITÀRIA 0,00 14.900,00 0,00 14.900,00 
 
 TOTAL DESPESES  19.600,00 19.600,00 
 
 
 
 
MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI AMB CÀRREC A ROMANENT DE TRESORERIA (RECONEIXEMENT DE CRÈDITS EXERCICIS 
TANCATS) 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0112.1500C.2210302 COMBUSTIBLE/MANTENIMENT (CR) 0,00 1.604,40 0,00 1.604,40 
0112.3230B.2219901 SUBM. MATERIAL ESCOLES (CR) 0,00 11,20 0,00 11,20 
0112.9330B.2120003 ESCOMESES (CR) 0,00 1.748,85 0,00 1.748,85 
0112.9330B.2130003 REP. CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT (CR) 0,00 1.949,55 0,00 1.949,55 
0112.9330B.2219904 SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS (CR) 0,00 415,15 0,00 415,15 
0112.9330B.6320007 ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPALS (CR) 0,00 605,00 0,00 605,00 
0200.3230C.2210502 ALIMENTACIÓ/ESCOLES BRESSOL (CR) 0,00 406,44 0,00 406,44 
0200.3230D.2130001 MANT. FOTOCOPIADORA/ ESC. EDUC. ESP. 

VIROLAI (CR) 0,00 105,98 0,00 105,98 
0200.3230D.2200002 MATERIAL TÈCNIC/ESCOLA EDUC. ESPECIAL 

VIROLAI (CR) 0,00 531,34 0,00 531,34 
0200.3230F.2270601 FORMACIÓ/ASSESSOR./TAULETES A L'AULA 

(CR) 0,00 2.415,00 0,00 2.415,00 
0200.3260D.2130001 MANT. FOTOCOPIADORA/UNED (CR) 0,00 338,74 0,00 338,74 
0201.3260B.2260601 REUNIONS I CONFERÈNCIES/CDIAP (CR) 0,00 600,00 0,00 600,00 
0201.3271D.2269902 ACTIVITATS/EDUCAR PER CRÈIXER/FAMILIA 

(CR) 0,00 508,20 0,00 508,20 
0553.2410A.2269901 DESPESES DIVERSES/POL. OCUPACIÓ (CR) 0,00 282,68 0,00 282,68 
0553.2410A.2270603 TREBALLS TÈCNICS/POL. OCUPACIÓ (CR) 0,00 950,00 0,00 950,00 
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0556.1700A.2269904 DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT (CR) 0,00 86,03 0,00 86,03 
0556.1710B.2269903 DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS (CR) 0,00 879,12 0,00 879,12 
0661.3300B.2269904 FUNCIONAMENT CULTURA (CR) 0,00 136,36 0,00 136,36 
0661.3340D.2260901 TEATRE (CR) 0,00 55,00 0,00 55,00 
0661.3380A.2260906 REIS (CR) 0,00 679,04 0,00 679,04 
0663.3400A.2210504 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ESPORTS 

(CR) 0,00 77,00 0,00 77,00 
0664.3200A.2400001 EDICIONS/EDUCACIÓ (CR) 0,00 2.238,60 0,00 2.238,60 
0787.9251A.2210504 SUBM.INISTRAMENT AIGUA 

FONTS/TRANSPARÈNCIA (CR) 0,00 93,93 0,00 93,93 
0883.9241D.2269902 SUPORT A ENTITATS INNOVACIÓ (CR) 0,00 2.299,00 0,00 2.299,00 
0885.3301B.2260201 CAMPANYES INFORMATIVES (CR) 0,00 48,40 0,00 48,40 
 
 TOTAL DESPESES  19.065,01 0,00 
 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES 

GENERALS 3.786.032,94 19.065,01 0,00 3.805.097,95 
 
 TOTAL INGRESSOS  19.065,01 0,00 

 
 
 
RESUM PER CAPÍTOLS 
 
ESTAT DE DESPESES 
 Altes Baixes 
 
Cap. I.- Despeses de personal ..........................  1.872.500,00 0,00 
Cap. II.- Despeses corrents en bens i serveis ....  3.800.926,33 15.600,00 
Cap. III.- Despeses financeres ............................  483.560,00 0,00 
Cap. IV.- Transferències corrents .......................  1.524.878,31 0,00 
Cap. VI.- Inversions Reals ...................................  3.859.231,06 4.000,00 
Cap. VII.- Transferències de capital ....................  1.359.873,68 0,00 
 
 TOTAL ..................................................  12.900.969,38 19.600,00 
 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 Altes Baixes 
 
Cap. VIII.- Actius financers ...................................  12.881.369,38 0,00 
 
 TOTAL ..................................................  12.881.369,38 0,00 
 
 
Segon.- Exposar al públic el pressent acord en els termes establerts en l’article 169 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:19:39 al 00:27:01 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a000
04?startAt=1179.0 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal de Cs, senyors 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. 
 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a00004?startAt=1179.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a00004?startAt=1179.0
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PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 
 
PUNT SISÈ.- APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D’OBRES ANOMENAT 
“OBRES ORDINÀRIES DE REFORMA PER A REDISTRIBUCIÓ D’ESPAIS A 
L’EDIFICI MUNICIPAL DEL CAP ALMEDA”.- 

Aprovar inicialment el projecte 
d’obres anomenat “Obres 
ordinàries de reforma per a 
redistribució d’espais a l’edifici 
municipal del CAP Almeda”. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist el projecte d’obres anomenat ”Obres ordinàries de reforma per a redistribució 
d’espais a l’edifici municipal del Cap Almeda” amb un pressupost estimat de 
54.420,72 € (IVA no inclòs) i de 65.849,07€ (IVA inclòs). 
 
Vist l’informe emès pel Cap del departament de Patrimoni de data 10 de març de 
2021. 
 
Vist l’informe de data 10 de març 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 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. 
 
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. 
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Vist l’informe emès per la Cap d’Àrea de Gestió d’Activitats, Ordenances i 
Administració d’Espai Públic de data 10 de març 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’d’obres anomenat ”Obres ordinàries de 
reforma per a redistribució d’espais a l’edifici municipal del Cap Almeda”, que 
s’adjunta a l’expedient electrònic amb ID 1991156 i núm. de Hash SHA-512: 
6550C57288C3B0F127B77E3226801F6075011B0D9A6575CC8D4F966C06AF850DF10
BD12C45BE82DB7CFB54F6B59979D803C9AAF9514002C581E1E9DBC4E5AEB6 amb 
un pressupost estimat de 54.420,72 € (IVA no inclòs) i de 65.849,07 € (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.- Notificar el present acord a la direcció facultativa de les obres per al seu 
coneixement i efectes. 
 
Quart.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que 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 00:27:02 al 00:28:01 
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https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a000
04?startAt=1622.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-tres 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
PUNT SETÈ.- APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D’OBRES ORDINÀRIES DE 
REFORMA ANOMENAT “AMPLIACIÓ DEL RECÒDROM EXTERIOR DE CAN 
MERCADER”.- 

Aprovar inicialment el projecte 
d’obres ordinàries de reforma 
anomenat “Ampliació del 
rocòdrom exterior de Can 
Mercader”. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist el projecte d’obres ordinàries de reforma anomenat ”AMPLIACIÓ DEL 
ROCÒDROM EXTERIOR DE CAN MERCADER” amb un pressupost estimat de 
128.292,40 € (IVA no inclòs) i  de 155.233,80 € (IVA inclòs). 
 
Vist l’informe emès pel Cap del departament de Patrimoni de data 09 de març de 
2021. 
 
Vist l’informe de data 10 de març de 2021 subscrit per la Sra. Emma Muñoz Serrano, 
Arquitecta i Coordinadora de la Unitat de Projectes, obrant a l’expedient. 
 
Atès que aquest expedient ha estat informat a la Comissió de Patrimoni i al Cap de 
l’Àrea de Gestió de Política Territorial. 
 
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 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a00004?startAt=1622.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a00004?startAt=1622.0
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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. 
 
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 març 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’ d’obres ordinàries de reforma anomenat 
“AMPLIACIÓ DEL ROCÒDROM EXTERIOR DE CAN MERCADER” que s’adjunta a 
l’expedient electrònic amb: 
 
ID 1991600 i núm. de Hash SHA-512: 
CE27486F4AC1D1100D15C8C4A6A3039F7CAEB52F0793F936A053523CA0C2155AFB2
DB3BD3F025C2AFF2944AA5E418142262A393A8426AFB035C17B056A09071E  
 
ID1991629 i núm. de Hash SHA-512: 
E4EAD7C113FDC57F03D99D5A538E53021B3A9F4901190E21492FCA9B816B9D21B7C
0D54529106AD6786C09BBD2E1C5D61052F33612B8FC7473F9EE147431906E 
 
ID1991662 i núm. de Hash SHA-512: 
25E9E9132E191E116252193793B323792DBB064B9125F81E3B596233178B345A02B7
34BE2425B0DA667E136D9141665830F9F4815E7A682359EE9EAC257BC169, amb un 
pressupost estimat de 128.292,40 € (IVA no inclòs) i  de 155.233,80 € (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. 
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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.- Notificar el present acord a la direcció facultativa de les obres per al seu 
coneixement i efectes. 
 
Quart.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que 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 00:28:02 al 00:31:01 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a000
04?startAt=1682.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-tres 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 
PUNT VUITÈ.- APROVAR DEFINITIVAMENT EL PLA DE MILLORA URBANA ILLA 
35.873 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANA “SECTOR ALMEDA” I MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PLA DE MILLORA URBANA ILLA 35.883 DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANA “SECTOR ALMEDA”.- 

Aprovar definitivament el Pla de 
millora urbana illa 35.873 del Pla 
d’Ordenació Urbana “Sector 
Almeda” i modificació puntual del 
Pla de millora urbana illa 35.883 
del Pla d’Ordenació Urbana 
“Sector Almeda”. 

 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a00004?startAt=1682.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a00004?startAt=1682.0
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DICTAMEN 
... 
 
Vist l’expedient incoat per a l’aprovació del Pla de Millora Urbana de l’illa nº 35.873 – 
PMU2 del Pla Especial d’Ordenació Urbana Sector Almeda i Modificació Puntual del 
Pla Millora Urbana de l’illa 35.883 del Pla especial d’Ordenació Urbana “Sector 
Almeda”, Setembre 2020”, promogut per Can Mercader Parc, S.L. i signat per Miquel 
Roa López. 
 
Vist que l’esmentat Pla de Millora Urbana de l’illa nº 35.873 – PMU2 del Pla Especial 
d’Ordenació Urbana Sector Almeda i Modificació Puntual del Pla Millora Urbana de 
l’illa 35.883 del Pla especial d’Ordenació Urbana “Sector Almeda”, va ser aprovat 
inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 16 d’octubre de 2020. 
 
Vista la publicació de l’expedient, entre els dies 29 d’octubre i 28 de novembre de 
2020, ambdós inclosos, sense que s’hagin presentat al·legacions, reclamacions, i/o 
suggeriments, d’acord amb la certificació de la Cap de l’Oficina d’atenció al ciutadà 
de data 16 de desembre de 2020. 
 
Vist que per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat es van presentar 
sengles informes de requeriments a incorporar a l’expedient, i que en relació als 
indicats informes la mercantil Can Mercader Parc S.L., ha presentat un nou document 
anomenat “Text Refós del Pla de millora urbana de l’Illa n. 35.873 del Pla Especial 
d’Ordenació Urbana “Sector Almeda” de Cornellà de Llobregat i Modificació puntual 
del Pla de Millora Urbana de l’illa 35.883 del Pla especial d’Ordenació Urbana “Sector 
Almeda”” signat per Miquel Roa López – Arquitectura Productions, SLP, arquitecte 
número de col·legiat 7498-5 del COAC, amb ID 1926288 i Núm. Hash: 
 
SHA-512: 
E3EB173B70D4589B1D1524BD17DB24910A87E7E19B7CAEC91418A9DA2C97EA9 
4088B98E72080FD54994842517E9694D751BCBD74413F77B5E2E818798AB83B21 
 
Vist l’informe emès pel Cap de l’Àrea de Gestió de Política Territorial en data 24 de 
febrer de 2021, mitjançant el qual s’indica, entre d’altres, els següents aspectes: 
 
“Les modificacions incorporades en el document respecte al projecte aprovat 
inicialment no tenen caràcter substancial en tant que els canvis incorporats, a 
instàncies de la CTUAM i Direcció Patrimoni Generalitat, no suposen nous criteris a 
l’estructura general o al model d’ordenació del territori ni a la classificació del sòl.” 
 
“El document incorpora les observacions formulades per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Direcció General del Patrimoni 
de la Generalitat, així com l’acreditació de titularitat dels béns dominicals de la 
totalitat de l’àmbit.” 
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Vist així mateix que pel Cap de l’Àrea s’informa favorablement el Text Refós esmentat 
i la continuació dels tràmits fins a la seva aprovació definitiva. 
 
Vist l’informe jurídic en sentit favorable emès per la Cap Jurídica i Administrativa de 
Política Territorial i Sostenibilitat de data 4 de març de 2021, obrant a l’expedient. 
 
Atès el contingut dels articles 22 i 47.2 II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, i els articles 52.2.c) i 114.3.k) 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, el President de la Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient, proposa al 
Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana de l’illa nº 35.873 – PMU2 
del Pla Especial d’Ordenació Urbana Sector Almeda i Modificació Puntual del Pla 
Millora Urbana de l’illa 35883 del Pla especial d’Ordenació Urbana “Sector Almeda”, 
Setembre 2020”, Llobregat, promogut per Can Mercader Parc, S.L. signat per Miquel 
Roa López. 
 
Segon.- Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona als efectes de la seva executivitat que tindrà lloc 
transcorreguts 15 dies hàbils de la seva íntegra publicació, en els termes previstos 
pels articles 70.2 i 65.2 de la Llei de Bases de Règim Local, aplicables per remissió de 
l’article 106 i 107 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats a l’expedient, per al seu 
coneixement i efectes. 
 
Quart.- Comunicar el contingut d’aquest acord a la Unitat de Transparència de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en compliment del que disposa la Llei 
19/2013, de Transparència, accés a la informació i bon govern, per a la seva 
publicació. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:31:02 al 00:33:02 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a000
04?startAt=1862.0 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a00004?startAt=1862.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a00004?startAt=1862.0
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VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal de Cs, senyors 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 NOVÈ.- MODIFICAR EL PGM MARQUÈS DE CORNELLÀ ENTRE CAMÍ 
VELL DE SANT BOI I PTGE. TRANSFORMADOR (CRITERIS PREVIS).- 

Modificar el PGM Marquès de 
Cornellà entre Camí Vell de Sant 
Boi i Ptge. Transformador (criteris 
previs). 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’expedient de “MODIFICACIÓ PLA GENERAL METROPOLITÀ-76 DE LES 
CONDICIONS EDIFICATÒRIES DELS TERRENYS SITUAT AL NORD DEL CARRER MARQUÈS 
DE CORNELLÀ ENTRE EL CAMÍ VELL DE SANT BOI I EL PASSATGE DEL 
TRANSFORMADOR”, ID 1930573 redactat per Ricard A. Casademont i Altimira, entrat 
per Registre General d’Entrada amb núm. 7049 de 24 de febrer de 2021. 
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Vist l’informe favorable del Cap de Gestió de l’Àrea de Política Territorial de data 1 de 
març de 2021 l’indicat document de Modificació puntual del Pla General Metropolità 
de les condicions edificatòries dels terrenys situats al nord del carrer Marquès de 
Cornellà entre el camí Vell de Sant Boi i el Passatge del Transformador, redactat per 
Ricard Casademont i Altimira, que té per objectiu adequar les condiciones 
edificatòries de l’àmbit en coherència amb la major amplada generada per les 
càrregues urbanístiques del Sector Tints. 
 
Vist així mateix que al document de Modificació esmentat es preveu la suspensió de 
llicències. 
 
Atès allò previst als articles 8 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i l’article 106 del Decret 305/2006, de 
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, regulen els 
requisits, la publicitat i participació dels ciutadans en els processos de planejament i 
de gestió urbanística i l’audiència als ajuntaments limítrofes. 
 
En ser d’aplicació en aquesta modificació l’article 99.1.a) del Text refós de la Llei 
d'Urbanisme de Catalunya, el document que se sotmeti a l’aprovació inicial haurà 
d’incorporar la informació sobre titularitats reals i dominicals dels darrers cinc anys a 
efectes de notificació als interessats. 
 
Atès que l’article 73.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya, preveu que els òrgans competents per 
a l’aprovació inicial de les figures del planejament urbanístic puguin acordar, amb la 
finalitat d’estudiar-ne la formació o la reforma, de suspendre la tramitació de plans 
urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com 
també de suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, 
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o 
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial; suspensió que, d’acord amb l’article 74 de la 
mateixa norma, podrà tenir una durada màxima d’un any, ampliable a un altre amb 
l’aprovació inicial de l’instrument corresponent. 
 
Vist l’informe en sentit favorable de la Cap Jurídica i Administrativa política territorial 
i sostenibilitat de data 8 de març de 2021, obrant a l’expedient. 
 
Atès el contingut dels articles 22 i 47.2 II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, i els articles 52.2.c) i 114.3.k) 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, el President de la 
Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient proposa al Ple l’adopció dels 
següents: 
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ACORDS 

 
Primer.- Publicar i sotmetre a informació pública l’expedient de “MODIFICACIÓ PLA 
GENERAL METROPOLITÀ-76 DE LES CONDICIONS EDIFICATÒRIES DELS TERRENYS 
SITUAT AL NORD DEL CARRER MARQUÈS DE CORNELLÀ ENTRE EL CAMÍ VELL DE SANT 
BOI I EL PASSATGE DEL TRANSFORMADOR”, d’iniciativa privada i redactat per Ricard 
A. Casademont i Altimira, 
 
Document que s’identifica electrònicament a continuació: 
 
- Núm. ID: 1930573  
- Núm. Hash 512:  
189F86B57CAE970D84B41EBA5BC12CAA56BA6F5760D3852177B1569F6767521B0A 
E7509AB80A29D1F8791A1D8CE13B2025ED7FF73EEAAD4EB37FF02F2315C873 
 
Segon.- Declarar la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació de 
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, 
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit de la 
Modificació puntual del Pla General Metropolità, d’acord amb el que preveu l’article 
73 del Text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost i 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
Tercer.- Publicar aquests acords mitjançant inserció d’Edicte i plànol identificatiu de 
l’àmbit de suspensió, en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de major 
difusió de la província, al Tauler d’anuncis i a la pàgina de govern obert de la web 
municipal, per període d’un mes, als efectes que durant aquest termini puguin 
formular-ne suggeriments i, en el seu cas, altres alternatives de planejament, les 
Corporacions, Associacions i particulars; també haurà de ser notificat als Ajuntaments 
de Sant Joan Despí, del Prat de Llobregat, de l’Hospitalet de Llobregat, de Sant Boi de 
Llobregat, i d’Esplugues de Llobregat, com ajuntaments limítrofs, al senyor Ricard 
Casademont i Altimira, i a tots els interessats per al seu coneixement i efectes. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:33:03 al 00:34:58 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a000
04?startAt=1983.0 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a00004?startAt=1983.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a00004?startAt=1983.0
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VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-tres 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 
MOCIONS DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
PUNT DESÈ.- MODIFICAR EL RÈGIM DE DEDICACIÓ DE LA SENYORA ROCÍO 
GARCÍA PÉREZ, TINENTA D’ALCALDE I REGIDORA DELEGADA DE L’ÀREA 
D’IGUALTAT I EDUCACIÓ, PERTANYENT AL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL PSC-
CP.- 

Modificar el règim de dedicació 
de la Sra. Rocío García Pérez, 
Tinenta d’Alcalde i Regidora 
delegada de l’Àrea d’Igualtat i 
Educació, pertanyent al Grup 
Polític Municipal PSC-CP. 

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 
nous acords plenaris de 18 de desembre de 2019 i 27 de gener de 2021, 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. 
 
Vist l’escrit presentat el dia 15 de març de 2021 - RE núm. 10.753 -per la senyora 
Rocío García Pérez, Tinenta d’Alcalde i Regidora delegada de l’Àrea d’Igualtat i 
Educació, pertanyent al Grup polític municipal del PSC-CP, comunicant a aquesta 
Alcaldia el seu desig de passar a desenvolupar el seu càrrec sense un règim de 
dedicació específic amb efectes del dia 12 de març, per haver pres possessió amb la 
mateixa data de la seva nova condició de de Diputada del Parlament de Catalunya. 
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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 retroactius del dia 12 de març de 2021 el règim de 
dedicació de la senyora Rocío García Pérez, Tinenta d’Alcalde i Regidora delegada de 
l’Àrea d’Igualtat i Educació, pertanyent al Grup polític municipal del PSC-CP, previst al 
punt 3 de l’acord plenari adoptat en sessió celebrada en data 2 de juliol següent, 
posteriorment modificat per nous acords plenaris de 18 de desembre de 2019 i 27 de 
gener de 2021 i establir que, amb els mateixos efectes, passarà a desenvolupar el seu 
càrrec sense un règim de dedicació específic i, en conseqüència, sense percepció de 
retribucions ni alta a la Seguretat Social, però amb dret a percebre les 
indemnitzacions per assistència a sessions d’òrgans col·legiats municipals prevista al 
punt 9 en els termes previstos per l’article 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
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 a la Regidora afectada pel seu coneixement i efectes, 
així com al departament de Recursos Humans, que haurà de materialitzar, amb els 
mateixos efectes, la baixa d’aquesta regidora en el règim general de la Seguretat 
Social i en la nòmina de retribucions corresponent. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:34:59 al 00:35:40 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a000
04?startAt=2099.0 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a00004?startAt=2099.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a00004?startAt=2099.0
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VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels vint-i-tres 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 
Tot seguit es fa avinent que, tot i no ser a l’ordre del dia i atesa la seva 
urgència, cal tractar l’assumpte següent: 
 
 
 
ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ 
 
 
URGENCIA PRIMERA.- DONAR COMPTE AL PLE, A EFECTES INFORMATIUS, DE 
QUE COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’ESCRIT PRESENTAT PELS MEMBRES QUE 
COMPOSEN EL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL PODEMOS, S’HA PROCEDIT A 
NOMENAR A LA SENYORA Mª CARMEN LÓPEZ ÁLVAREZ, COM A PORTAVEU 
SUPLENT D’AQUEST GRUP. 
 
 
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA 
 
Sotmès a votació la urgència és aprovada per unanimitat dels vint-i-tres 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ 
 
URGENCIA PRIMERA.- DONAR COMPTE AL PLE, A EFECTES INFORMATIUS, DE 
QUE COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’ESCRIT PRESENTAT PELS MEMBRES QUE 
COMPOSEN EL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL PODEMOS, S’HA PROCEDIT A 
NOMENAR A LA SENYORA Mª CARMEN LÓPEZ ÁLVAREZ, COM A PORTAVEU 
SUPLENT D’AQUEST GRUP. 
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Donar compte al Ple, a efectes 
informatius, de que com a 
conseqüència de l’escrit 
presentat pels membres que 
composen el Grup Polític 
Municipal PODEMOS, s’ha 
procedit a nomenar a la Sra. Mª 
Carmen López Álvarez, com a 
Portaveu Suplent d’aquest grup. 

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, posteriorment 
modificat per nous acords plenaris de 18 de desembre de 2019 i 27 de gener de 2021, 
en compliment del previst per l’article 86, paràgraf 7, del ROM. 
 
Atès que mitjançant escrit presentat el dia 18 de març d’enguany, amb - RE núm. 
11.347 - pel Grup Polític Municipal PODEMOS, es procedeix a designar una 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 composen el Grup Polític Municipal PODEMOS, 
s’ha procedit a nomenar a la senyora Mª Carmen López Álvarez, com a Portaveu 
Suplent d’aquest grup. 
 
Segon.- Notificar el present acord als Regidors i Regidores del Grup Polític Municipal 
PODEMOS, 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 00:35:41 al 00:36:37 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a000
04?startAt=2141.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE L'ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC   
 
 
URGENCIA SEGONA.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PGM ALS TERRENYS PROPIETAT DE LA SOCIETAT GENERAL DE AGUAS DE 
BARCELONA AMB QUALIFICACIÓ DE ZONA VERDA I EQUIPAMENTS, 
COMPRESOS ENTRE ELS CARRERS TARRAGONÈS, CARRETERA DE SANT JOAN 
DESPÍ, CARRETERA DE SANT BOI DE LLOBREGAT I AVINGUDA DEL BAIX 
LLOBREGAT.- 
 
 
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA 
 
Sotmès a votació la urgència és aprovada per unanimitat dels vint-i-tres 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
PROPOSTES DE L'ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC   
 
 
URGENCIA SEGONA.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PGM ALS TERRENYS PROPIETAT DE LA SOCIETAT GENERAL DE AGUAS DE 
BARCELONA AMB QUALIFICACIÓ DE ZONA VERDA I EQUIPAMENTS, 
COMPRESOS ENTRE ELS CARRERS TARRAGONÈS, CARRETERA DE SANT JOAN 
DESPÍ, CARRETERA DE SANT BOI DE LLOBREGAT I AVINGUDA DEL BAIX 
LLOBREGAT.- 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a00004?startAt=2141.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a00004?startAt=2141.0
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Aprovar inicialment la 
modificació puntual del PGM als 
terrenys propietat de la Societat 
General de Aguas de Barcelona 
amb qualificació de zona vera i 
equipament compresos entre els 
carrers Tarragonès, carretera de 
Sant Joan Despí, carretera de Sant 
Boi de Llobregat i avinguda del 
Baix Llobregat. 

MOCIO 
... 
 
Vist l’expedient “Modificació puntual del Pla General Metropolità als terrenys 
propietat de la Sociedad General de Aguas de Barcelona amb qualificació de zona 
verda i equipaments, compresos entre els carrers Tarragonès, Carretera de Sant Joan 
Despí, carretera de Sant Boi de Llobregat i Avinguda del Baix Llobregat. Cornellà de 
Llobregat. Baix Llobregat”, amb entrada al Registre municipal en data 15 de març de 
2021 i número de RGE 10820, amb IDs i Hash SHA-512: 
 
Memòria: 2055159 
587BB7D57313BCD180951C480F482EC9F184780B2D1005CB7FC294289D6DFD12F30
E0E1550A034C403767E25B09DF30355CB42B6EDA1EE016DFDC51B94D7198D 
 
Annexos : 1995303 
DC14A066A628F1BECC2FFA2679BC5958B6D9321A20780971BF2C9D0CAD72D90C3D
904B56F85C2BDEDE7F0C06D15AEA1A05680E7026950C2D1623B64AB8163860 
 
Vist que en sessió de data 28 d’octubre de 2020 el Ple de l’Ajuntament va acordar 
publicar i sotmetre a informació pública l’esmentat expedient de MPGM, i es va 
sotmetre a informació pública per període d’un mes, mitjançant inserció d’edictes al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al diari “El Periódico de Catalunya” i a la 
web municipal, havent-se donat també trasllat als ajuntaments limítrofs de Sant Joan 
Despí, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat i Sant 
Boi de Llobregat. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà del que es desprèn que 
en el període d’informació pública es van presentar al·legacions per part de la Sra. 
Raquel Albiol i Gilabert, com a Portaveu i en representació del Grup municipal d’ERC-
AM, i pel Sr. Carles Freixes Romagosa, en nom propi i com a representant de l’Avenç 
de Cornellà, Associació per al Patrimoni Històric i la Cultura. 
 
Vist que el Cap de Gestió de l’Àrea de Política Territorial i Habitatge ha informat 
favorablement en data 16 de març de 2021 el document d’aprovació inicial de la 
Modificació puntual del PGM esmentat, que té per objectius el reajustar 
qualificacions, augmentar els usos, mantenir el jardí i parc central i reducció de 
l’amplada de vial carretera de Sant Boi, per tal de mantenir l’edifici protegit i les 
instal·lacions existents abans de la seva primera afectació al Pla Comarcal de 1953. 
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Vist que les esmentades al·legacions han estat informades pels tècnics redactors del 
Projecte de Modificació del PGM, i així mateix han estat informades pel Cap d’Àrea de 
Gestió de Política Territorial en data 16 de març de 2021, documents que s’incorporen 
a l’expedient administratiu. 
 
Vist així mateix que a l’esmentat informe del Cap d’Àrea de Gestió s’indica, entre 
d’altres, el següent: 
 
“Tot i no ser el moment procedimental per pronunciaments sobre les al·legacions 
presentades, però si per considerar la participació ciutadana i suggeriments, vist els 
escrits i el nou projecte presentat que les atén en part, es considera adient atendre-les 
al present informe. 
 
En conseqüència, s’estimen parcialment les al·legacions en el seu conjunt i es 
considera que les seves incorporacions no suposa canvis substancials en l’Avanç 
aprovat, en tant que els canvis incorporats no suposen nous criteris a l’estructura 
general o al model d’ordenació del territori ni la classificació del sòl. 
 
Una vegada analitzat el document, s’informa favorablement en allò que és de la 
meva competència la Modificació puntual del Pla General Metropolità als terrenys 
propietat de la Sociedad General de Aguas de Barcelona redactat per Josep Lluís 
Sisternas, arquitecte, i Almudena García Cebrián, advocada que té per objectius el 
reajustar qualificacions, augmentar els usos, mantenir el jardí i parc central i reducció 
de l’amplada de vial carretera de Sant Boi per tal de mantenir l’edifici protegit i les 
instal·lacions existents abans de la seva primera afectació al Pla Comarcal de 1953.” 
 
Vist que en document annex s’incorpora la certificació registral de les finques 
afectades per la modificació als efectes de l’article 70 ter 3 de la Llei 7/1985, de 2 
abril, de Bases de Règim Local i 99 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Vist, en relació al tràmit d’informació pública, l’article 23.1.b) i 107 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme; en 
quant al procediment d’aprovació, els articles 76, 85 i 96 i següents del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme 
de Catalunya; i, en relació a les competències per a l’adopció d’aquest acord, l’article 
47.2 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de règim Local i l’art 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, en relació al quòrum especial de majoria absoluta per a 
l’adopció d’acords pel Ple de la Corporació. 
 
Atès el que estableixen els articles 76, en relació a la formulació de figures de 
planejament urbanístic, article 80, en relació a l’aprovació definitiva per part de la 
Comissió territorial d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya, article 85, en relació 
a la seva tramitació, i article 96 en relació a la modificació de les figures de 
planejament urbanístic, del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
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el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, així com l’article 107 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
Vistos l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, l’article 81.1.d) del TRLUC i l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 
Catalunya, relatius a les competències atribuïdes al Ple de la Corporació Local. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions Quarta i Cinquena, de les al·legacions 
presentades per la Sra. Raquel Albiol i Gilabert, com a Portaveu del Grup municipal 
d’ERC-AM, estimar l’al·legació Tercera i desestimar les al·legacions Primera i Segona 
presentades per la Portaveu del grup municipal esmentat. 
 
Estimar parcialment l’al·legació Quarta de les al·legacions presentades pel Sr. Carles 
Freixes Romagosa, en nom propi i com a representant de l’Avenç de Cornellà, estimar 
les al·legacions Primera, Cinquena i Sisena, i desestimar les al·legacions Segona, 
Tercera i Setena, presentades pel Sr. Freixes Romagosa en nom propi i com a 
representant de l’Avenç de Cornellà. 
 
Segon.- Aprovar inicialment l’expedient “Modificació puntual del Pla General 
Metropolità als terrenys propietat de la Sociedad General de Aguas de Barcelona amb 
qualificació de zona verda i equipaments, compresos entre els carrers Tarragonès, 
Carretera de Sant Joan Despí, carretera de Sant Boi de Llobregat i Avinguda del Baix 
Llobregat. Cornellà de Llobregat. Baix Llobregat”, redactat per Josep Lluís Sisternas, 
arquitecte, i Almudena García Cebrián, advocada, amb IDs i Hash SHA-512: 
 
Memòria: 2055159 
587BB7D57313BCD180951C480F482EC9F184780B2D1005CB7FC294289D6DFD12F30
E0E1550A034C403767E25B09DF30355CB42B6EDA1EE016DFDC51B94D7198D 
 
Annexos : 1995303 
DC14A066A628F1BECC2FFA2679BC5958B6D9321A20780971BF2C9D0CAD72D90C3D
904B56F85C2BDEDE7F0C06D15AEA1A05680E7026950C2D1623B64AB8163860 
 
Tercer.- Declarar la suspensió de plans urbanístics concrets, així com llicències de 
parcel·lació de terrenys, edificacions o enderrocament de construccions, 
d’instal·lacions o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial. Tanmateix s’atendrà a la 
possibilitat simultània de projectes de reparcel·lació i urbanització (art. 85.9, 110.3 i 
125.6 del Decret 305/2006). D’altra banda es podran tramitar els instruments o 
atorgament de llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles 
amb les determinacions del nou planejament en tràmit (art102.4 Decret 305/2006). 
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Quart.- Sotmetre el present acord a informació pública, mitjançant la inserció 
d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de premsa periòdica de 
més divulgació del municipi, en la web municipal i en el Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament, per període d’un mes, així com concedir audiència a les persones 
interessades amb citació personal. La documentació integrant de l’expedient 
administratiu es podrà consultar a les dependències d’Acció Territorial i Habitatge de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, al carrer Racó d’Enric Mora, 8 (Edifici de la 
Rectoria) 08940 – Cornellà de Llobregat. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord a tots els interessats en l’expedient i als 
Ajuntaments del Prat de Llobregat, de l’Hospitalet de Llobregat, de Sant Boi de 
Llobregat, de Sant Joan Despí i d’Esplugues de Llobregat, com ajuntaments limítrofs; 
al senyor Josep Lluís Sisternas, arquitecte, i la senyora Almudena Cebrián, advocada, i 
a tots els interessats per al seu coneixement i efectes. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:36:38 al 00:40:37 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a000
04?startAt=2198.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a00004?startAt=2198.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a00004?startAt=2198.0
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Abstenció: 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal de Cs, senyors 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. 
 
 
 
 

 
II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
PUNT PRIMER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC/AM I CS, PER 
LA MILLORA DE LA XARXA DE VIGILÀNCIA METROPOLITANA DE 
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA A L’ÀREA METROPOLITANA DE 
BARCELONA.- 

Moció ERC/AM, per la millora de 
la xarxa de vigilància 
metropolitana de contaminació 
atmosfèrica a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

MOCIÓ 
... 
 
Un dels reptes inajornables i urgents que han d’assumir les administracions públiques 
és minimitzar la contaminació atmosfèrica derivada del trànsit i de les activitats. 
L’aire net és un requisit bàsic per a la salut humana i el benestar, però actualment la 
contaminació atmosfèrica constitueix el principal risc ambiental per a la salut 
incrementa els riscos de malalties respiratòries i cardiovasculars, així com de diversos 
càncers en la població. 
 
L’Organització Mundial de la Salut confirma que cada any hi ha milions de morts 
prematures causades per la mala qualitat de l’aire que afecta el 100% de la població, 
però especialment a uns grups de persones més vulnerables als efectes dels 
contaminants atmosfèrics com són les persones amb malalties cardíaques o de 
l’aparell respiratori, els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades. 
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Els principals contaminants de l’aire són les partícules en suspensió (PM), els òxids de 
nitrogen (NOx) i l’ozó troposfèric (O3). Sense oblidar altres contaminants com poden 
ser els compostos de sofre (SO2, H2S, H2SO4 mercaptans, sulfurs), compostos de 
carboni (CO, CO2, CH4, HCT), els halògens i compostos halogenats (CI2, HCI, HF, CFC). 
 
Amb la finalitat de protegir la salut humana i el medi ambient en general, la legislació 
ambiental europea és força estricta en el combat de les emissions contaminants, en 
assegurar la qualitat de l’aire, reduir les emissions, i exigeix l’indispensable avaluació i 
mesura de la qualitat de l’aire i en assegurar que la informació sigui transparent pel 
coneixement de tota la població. Així, per exemple, està recollit a: 
 
• Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, 

relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa. 
 
• La Directiva 2004/107/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de desembre 

de 2004, relativa a l’arsènic, el cadmi, el mercuri, el níquel i els hidrocarburs 
aromàtics policíclics en el aire ambient. 

 
• Directiva 2015/1480/CE, de la Comissió, de 28 d’agost per la que es modifiquen 

diversos annexos de les Directives 2004/107/CE i 2008/50/CE del Parlament 
Europeu i del Consell en els que s’estableixen les normes relatives als mètodes de 
referència, la validació de dades i la ubicació dels punts de mostreig per 
l’avaluació de la qualitat de l’aire ambient. 

 
 
Per altra banda, d’acord amb llei 34/2007 de qualitat de l’aire i protecció de 
l’atmosfera, correspon a les entitats locals exercir aquelles competències en matèria 
de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera que tinguin atribuïdes en l’àmbit de la 
seva legislació específica, així com aquelles altres que els siguin atribuïdes en el marc 
de la legislació bàsica de l’Estat i de la legislació de les comunitats autònomes en 
aquesta matèria. 
 
La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya 
(XVPCA) va ser creada per la Llei 22/1983 i el Decret 322/1987 i actualment, està 
adscrita administrativament al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. D’acord amb la normativa vigent, la situació de les 
estacions de la xarxa de vigilància no respon, ni es correspon, amb els límits 
administratius dels municipis metropolitans, si no que pretén una representativitat 
dels punts de mesurament fix que s’associen amb les diferents condicions d’emissió i 
dispersió de contaminants que podem trobar al territori. 
 
Actualment la xarxa de vigilància metropolitana està conformada per 35 estacions 
amb 23 punts de mesura NO2, 32 de PM10, 14 de PM2,5 i d’O3. I pel 2021 no es 
preveuen noves estacions a nivell metropolità, excepte una estació més de 
mesurament dels contaminants anteriors a Barcelona (Av Meridiana). 
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Les estacions de la XVPCA situades a l’àmbit metropolità presenten unes carències 
importants en el control i la representativitat de diversos contaminants en alguns dels 
municipis metropolitans, sobretot pel que fa a detecció de PM2.5 i d’O3, i més 
concretament: 
 
• NO2 Sant Adrià del Besós, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà de Llobregat, 

Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Ripollet, Sant Joan Despí, Cerdanyola 
del Vallès, Sant Boi de Llobregat, Castelldefels, Montgat, Sant Feliu de Llobregat. 
 

• PM10 Sant Boi de Llobregat i Cerdanyola del Vallés. 
 
Davant la situació acumulada pels darrers anys, i atesos els continus episodis de 
contaminació atmosfèrica que afecten l’àmbit metropolità, creiem que cal ser 
exigents amb el compliment de les competències i potestats de cada administració, i 
considerem que l’AMB hauria de liderar la vigilància, la prevenció i la millora de la 
contaminació atmosfèrica en tot l’àmbit metropolità, de la mà de tots els 
ajuntaments. 
 
És per tot això que, els grups municipals d’ERC/AM i Cs, de l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat, proposen que el Ple municipal: 
 

ACORD 
 
Primer.- Que l’ajuntament de Cornellà de Llobregat, assumeix com a propi el 
compromís i insta a la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, i a la resta de municipis metropolitans a col·laborar per 
a: 
 
• Elaborar i aplicar un nou Pla Qualitat de l’Aire de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona 2021-2026 pel seguiment de les àrees estratègiques i el 
desenvolupament de les accions en el territori metropolità la vigilància, prevenció i 
millora de la contaminació atmosfèrica a l’AMB. 

 
• Elaborar durant l’any 2021 un informe de la situació actual de les estacions de la 

XVPCA, avaluant la tipologia dels contaminants químics i biològics que es 
necessari controlar, així com de les necessitats reals de vigilància i prevenció de la 
contaminació atmosfèrica a l’àmbit metropolità per tal d’endegar seguidament i 
amb urgència les actuacions necessàries per assolir que a tot el territori 
metropolità es compleixi la legislació ambiental europea en relació a la qualitat de 
l’aire. 

 
• Aprovar els convenis de col·laboració interadministratiu necessaris entre la 

Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments amb l’AMB 
per a la coordinació i millora de la contaminació atmosfèrica. 
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• Millorar la transparència de les dades i l’evolució de la contaminació atmosfèrica, 
tan al web de l’AMB, com als webs de cada Ajuntament metropolità per a publicar 
l’estat de la contaminació en els moments d’episodis importants, així com també 
anualment. 

 
Segon.- Comunicar aquesta moció al Departament de Medi Ambient de la Generalitat 
de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a l’àrea d’Ecologia de l’AMB, a la resta 
d’ajuntaments metropolitans, al Parlament de Catalunya, així com a tots els grups 
polítics representats al Parlament de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’AMB. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:40:38 al 00:58:22 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a000
04?startAt=2438.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la moció és rebutjada per la majoria dels assistents. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Ismael Ciurana Sanchez i Pedro Millan 
Rodríguez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a00004?startAt=2438.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a00004?startAt=2438.0
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Abstenció: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
 
 
 
PUNT SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC/AM, A FAVOR 
DEL PLE RECONEIXEMENT DELS DRETS DE LES PERSONES TRANS* I EN 
SUPORT D’UNA LLEI TRANS ESTATAL.- 

Moció ERC/AM, a favor del ple 
reconeixement dels drets de les 
persones Trans* i en suport d’una 
Llei Trans estatal. 

MOCIÓ 
... 
 
El fet trans* suposa una condició humana més i forma part de la seva diversitat. Però 
les persones trans* han patit i encara pateixen violència estructural i discriminacions 
quotidianes, que afecten tots els àmbits de la seva vida i impedeixen el 
desenvolupament vital en plenitud: la patologització, la tutela dels seus cossos, 
problemes per accedir al mercat laboral, continuar amb els estudis, gaudir de l’oci o 
l’esport, optar a un habitatge digne o, simplement, viure lliures de violències i 
agressions. En l'actual marc normatiu, les persones trans* estan permeses, però no 
plenament incloses en la societat. 
 
Malgrat els canvis en la societat, actualment les persones trans* són tractades 
encara com un problema de salut mental i no com una manifestació més de la 
diversitat humana. Històricament diagnosticades amb un Trastorn d’Identitat de 
Gènere i sense solució legal, la llei espanyola 03/2007, encara vigent, va permetre el 
canvi de la menció de sexe al Registre Civil, però imposant condicions com el 
requeriment d’un diagnòstic psiquiàtric de disfòria de gènere o la necessitat de 
sotmetre’s durant dos anys a tractaments hormonals. Tot i l’avenç limitat que suposa, 
aquesta llei era ja insuficient, perquè no incloïa cap mesura per reparar i reduir les 
greus discriminacions, no reconeix les identitats no binàries, deixa fora menors i 
persones migrades i perpetua la patologització. Fins i tot el Tribunal Constitucional, 
en sentència 99/2019, ha reconegut que l’article 1 d’aquesta llei és inconstitucional. 
 
Durant anys els col·lectius i entitats de persones trans* han reivindicat la necessitat i 
la urgència, d’avançar legislativament per superar l’obsoleta i desfasada llei 03/2007, 
garantir plenament la igualtat i els drets que avui no tenen reconeguts, i fer front al 
deute històric de la nostra societat envers les persones trans*. 
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Gràcies a la seva lluita el govern espanyol es va comprometre a impulsar una Llei 
Trans, així com una llei contra la Discriminació de les Persones LGTBI, tal com va 
recollir l’acord de coalició entre PSOE i Podemos. Així, fa pocs dies es van donar a 
conèixer els esborranys d’aquests dos projectes de llei, preparats des del Ministerio de 
Igualdad i fruit del treball i l’esforç especialment del col·lectiu trans* durant els 
darrers anys. 
 
El projecte de Llei Trans presentat, que estava previst que anés al Consell de Ministres 
durant la primera quinzena de febrer, representa la superació de la llei 03/2007 i del 
seu marc patologitzador. Amb l’aprovació d’aquesta llei, llargament reivindicada, les 
persones podran decidir sobre els seus propis cossos i la seva pròpia vida sense 
dependre de ningú, lliures de tuteles, ja que es basarà en la lliure manifestació i 
només serà necessària l’autorització expressa de la persona interessada, sense haver 
d’estar condicionat, en cap cas, a informes psiquiàtrics o l’obligació de sotmetre’s a 
cirurgies o tractaments hormonals de cap tipus. 
 
En els darrers mesos hem vist també, malauradament, com des de certs sectors s’ha 
generat un rebuig frontal i violent a qualsevol avenç legislatiu per reconèixer els drets 
i garantir la dignitat de les persones trans*. S’ha arribat, inclús, a qüestionar els 
consensos existents, fins i tot la mateixa llei 03/2007. Entre les veus més reaccionàries 
destaca la de la vicepresidenta primera del govern espanyol, la senyora Carmen 
Calvo, que ha arribat a afirmar que aquesta proposta “posa en risc els criteris 
d’identitat de la resta de 47 milions d’espanyols” (sic), mostrant la seva preocupació 
per la possibilitat d’escollir el gènere “sense més que la seva voluntat o desig”. Unes 
declaracions que contrasten amb la proposta de llei presentada pel mateix PSOE l’any 
2017 (amb una ponència posterior al 2019), molt similar a la presentada recentment 
pel Ministerio de Igualdad. 
 
Aquest posicionament sorgeix ara, i s’afegeix al d’altres persones i col·lectius que 
també neguen la identitat de les persones trans*, que rebutgen que les dones trans 
siguin dones i els homes trans siguin homes. Postulats excloents i discursos d’odi 
emparats per sectors d’ultradreta. Cal remarcar la violència exercida contra les dones 
trans que, amb un discurs que recorda a la xenofòbia aplicada al gènere, són 
culpabilitzades de ser origen del masclisme quan en són, sense cap dubte, víctimes. 
 
Cal, en aquest punt, recordar els Principis de Yogyakarta de 2006, sobre l’aplicació de 
la legislació internacional dels Drets Humans en relació amb l’orientació sexual i la 
identitat de gènere, presentats a les Nacions Unides en 2007 per la Comissió 
Internacional de Juristes i el Servei Internacional per als Drets Humans, on s’insta als 
estats a adoptar totes les mesures legislatives, administratives i de qualsevol índole 
necessàries per respectar plenament i reconèixer legalment el dret de cada persona a 
determinar la seva identitat de gènere i a viure la seva orientació sexual amb 
respecte. 
 
També cal fer esment a la Resolució 2048 de 2015, del Consell d’Europa, i a 
l’Estratègia de la Comissió Europea presentada al mes de novembre de 2020 per 
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impulsar la igualtat del col·lectiu LGTBIQ, a més de l’informe de la Comissió Europea 
publicat al juny del mateix any sobre els procediments legals de reconeixement de 
gènere i el seu impacte en la vida de les persones trans* a la Unió Europea. Aquests 
organismes conclouen que l’autodeterminació de gènere és essencial per millorar el 
reconeixement de les persones trans*, i que els procediments basats únicament en 
l’autodeterminació de gènere, sense tuteles mèdiques, judicials o administratives, per 
efectuar el canvi en la documentació i reconèixer la identitat d’aquestes persones, són 
els adequats per preservar la dignitat, el respecte a la vida personal i, en definitiva, el 
respecte als Drets Humans. 
 
A Catalunya el col·lectiu LGTBI, i les persones trans*, compten des de fa anys amb la 
llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals, i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Una 
llei impulsada per les entitats, que ha suposat un gran avenç per al reconeixement 
dels drets del col·lectiu LGTBI a Catalunya. Aquesta llei posa èmfasi en la 
despatologització de les identitats trans*, i posa en valor l’autodeterminació com a 
eina que reconeix a les persones trans* com a subjectes de dret, principi que ha 
adquirit rang de dret humà fonamental, que forma part dels estàndards europeus i 
que és imprescindible per a abordar la discriminació i garantir la igualtat de les 
persones trans. La recentment aprovada llei 19/2020, per a la Igualtat de Tracte i No 
Discriminació, igualment estableix la tramitació d’una futura llei trans catalana, 
basada en el dret a l’autodeterminació de gènere. 
 
Aquestes lleis, com la d’altres comunitats autònomes que compten també amb 
legislació LGTBI i/o específica trans*, tenen les limitacions pròpies de les 
competències autonòmiques. Tot i que aquestes lleis permeten la modificació del 
camp del sexe o gènere i el nom en els documents administratius dependents de 
l’administració autonòmica, no permeten la rectificació en els documents estatals, 
molt especialment el Document Nacional d’Identitat. Aquesta situació vulnera els 
drets de les persones trans*, i genera desprotecció i discriminacions. 
 
El mateix Tribunal Constitucional, al mes de juliol de 2019, va estimar la qüestió 
d’inconstitucionalitat plantejada pel Tribunal Suprem respecte la llei 03/2007, i ho va 
fer en un sentit favorable al dret de les persones trans* menors d’edat a veure 
reconeguda legalment la seva identitat de gènere. En qualsevol cas, la decisió del 
Constitucional posa de manifest, una vegada més, l’insuficient i obsolet marc 
legislatiu espanyol pel que fa a la identitat de les persones trans*. 
 
Disposar d’una Llei Trans que reconegui i garanteixi de manera integral i efectiva no 
és només necessària, també és una urgència i una obligació que tenim com a societat 
de drets. La realitat evidencia que, malgrat els avenços assolits en els darrers anys, la 
discriminació estructural que pateixen les persones trans* en les seves vides, en 
l’àmbit sanitari, l’educatiu o el laboral, entre d’altres, està lluny d’erradicar-se. En 
aquest sentit, les propostes legislatives elaborades pel Ministerio de Igualdad amb la 
participació dels col·lectius i entitats trans, suposa un bon punt de partida per reparar 
el deute històric que té la societat amb les persones trans*, poder garantir plenament 
els seus drets i aconseguir acabar amb les discriminacions. 



 74 

 
Ha arribat el moment de considerar les persones trans* com a subjectes actius en la 
formulació de polítiques i disposicions normatives en l’àmbit estatal, que no 
patologitzin ni tutelin els seus cossos ni les seves identitats a través de requeriments i 
intervencions mèdiques i psiquiàtriques. Cal, igualment, que sigui reconeguda 
socialment la diversitat en el gènere que superi el binarisme de gènere. Finalment, 
també és urgent la implementació de mesures per aconseguir la plena igualtat social 
de les persones trans*, també menors i persones migrades, particularment en els 
àmbits laborals, de l’habitatge, educatiu, sanitari i de prevenció de les violències. 
 
Per tot el que s’ha exposat, el Grup Municipal d’ERC-AM a l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat proposa al Ple els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar suport a la tramitació i aprovació al Congreso de los Diputados d’una 
llei estatal, desprès de la feina realitzada pel Ministerio de Igualdad i les entitats 
trans, per a la igualtat plena de les persones trans, fonamentada en la 
despatologització i reconeixement de les identitats trans*, en l’autodeterminació de 
la identitat i expressió de gènere i en l’abordatge integral de polítiques per intervenir 
en les desigualtats estructurals que encara pateixen les persones trans. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquests acords a tots els grups del Congrés dels Diputats, al 
Ministerio de Igualdad, a la Plataforma Trans Estatal, a l’Observatori contra 
l’Homofòbia, les entitats membres del Consell Nacional LGTBI, la Xarxa de Municipis 
LGTBI de Catalunya i a la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals 
(FELGTB). 

... 
 
 
PRESENTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA 
 
Moció alternativa presentada pel Grup municipal del Partit En Comú - 
Movem Cornellà - En Comú Guanyem (EC-MC-ECG), amb registre d’entrada 
11875. 
... 
 
Les persones trans segueixen vivint importants discriminacions i violències 
estructurals que, a més, s’han vist agreujades per la crisi de la COVID-19. Tot i els 
avenços socials dels darrers anys, persisteixen moltes desigualtats sistèmiques que 
afecten situacions vitals i quotidianes com accedir a un habitatge, continuar amb els 
estudis, buscar un lloc de feina, rebre una assistència sociosanitària no patologitzant 
o viure violències i agressions transfòbiques. 
 
Legalment, el fet trans encara es considera una malaltia i no una manifestació més de 
la diversitat. A escala estatal, la Llei 3/2007, de 15 de març, reguladora de la 
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rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones, estableix per 
primera vegada dos requisits obligatoris perquè les persones trans puguin tramitar el 
canvi de nom i sexe en la seva documentació: un diagnòstic de disfòria de gènere i 
dos anys de tractament hormonal. Aquesta llei va ser un punt d’inflexió per dues 
raons contradictòries: suposava un gran avenç perquè acabava amb l’exigència de la 
cirurgia genital, però alhora, una important derrota perquè instaura oficialment que 
el reconeixement de les persones trans implica catalogar-les com a persones amb un 
trastorn mental. A més, aquesta llei no aborda cap mesura per reduir les greus 
discriminacions en altres àmbits, i deixa fora menors i persones migrades. 
 
El moviment trans porta més d’una dècada denunciant la violència d’una llei 
patologitzant que condemna durant anys a les persones trans a fer tractaments 
psiquiàtrics per modificar el seu DNI i accedir als drets a la ciutadania. Es reclama que 
la declaració d’una persona que desitgi aquest canvi de nom seria suficient, que les 
persones trans no hagin de passar per un procés d’avaluació i que es reconegui la 
seva capacitat per a decidir lliurement el seu nom i la seva identitat de gènere. És el 
que ha estat denominat autodeterminació de gènere en diferents acords 
internacionals de drets humans. 
 
Des del 2007, els Principis de Yogykarta, sobre l’aplicació de la legislació internacional 
dels Drets Humans amb relació a l’orientació sexual i la identitat de gènere, insten els 
estats a adoptar les mesures necessàries per respectar legalment el dret a determinar 
la identitat de gènere. També, l’informe de la Comissió Europea, publicat el juny del 
2020, sobre els procediments legals de reconeixement de gènere a la Unió Europea, 
conclou que l’autodeterminació de gènere és essencial per millorar el reconeixement 
de les persones trans, per a preservar la dignitat i el respecte als drets humans. 
 
En aquesta línia, en els darrers anys, s’han aprovat legislacions autonòmiques (LGTBI 
i/o específiques trans) que estableixen l’autodeterminació del nom i la identitat de 
gènere. Però, aquestes lleis tenen les limitacions pròpies de les competències 
autonòmiques. Tot i que faciliten la modificació del nom en els documents 
administratius dependents de l’administració autonòmica, no permeten la rectificació 
en els documents estatals, molt especialment el DNI. Aquesta situació vulnera els 
drets de les persones trans, i genera desprotecció i discriminacions, a banda 
d’importants desigualtats territorials. Al mateix temps, posa de manifest l’insuficient i 
obsolet marc legislatiu espanyol pel que fa als drets de les persones trans. Es fa 
evident la urgència de legislar a escala estatal, segons marquen els estàndards 
europeus de drets humans, per abordar la discriminació i garantir la igualtat, posant 
èmfasi en la despatologització i en l’autodeterminació, com a eina per reconèixer a 
les persones trans com a subjectes de drets. 
 
A Catalunya, la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, 
recull moltes de les reivindicacions històriques dels moviments socials catalans 
d’alliberament sexual i de gènere. Però, com reclamen diferents entitats i col·lectius 
LGTBI del teixit associatiu català, la implantació real de la Llei 11/2014 per a garantir 
els drets LGBTI i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia dista molt de ser 
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una realitat. Una llei que gairebé no compta amb recursos destinats al seu 
desplegament territorial, la qual cosa fa que siguin els municipis els que amb recursos 
propis estiguin desenvolupant polítiques LGTBI. De fet, davant la manca de dotació 
pressupostària per part de la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de 
Catalunya, en la major part dels territoris, les polítiques LGTBI s’estan desenvolupant 
amb els recursos tècnics i econòmics de les polítiques d’igualtat de gènere. 
 
En l’àmbit de la salut, la llei (article 16) inclou mesures relatives al dret d’accés a la 
salut sense discriminació, i inclou apartats sobre l’atenció sanitària a persones trans 
des d’una perspectiva no patologitzant. La Instrucció 14/2017 del CatSalut, referent a 
la implantació del model d’atenció a les persones trans, estableix que s’hauran de 
desplegar unitats de trànsit de referència territorial. Tanmateix, aquest desplegament 
no s’ha fet encara efectiu i en la pràctica, a Catalunya, existeixen importants 
desigualtats territorials pel que fa a l’accés a la salut de les persones trans. Aquest 
model no patologitzant i respectuós amb la diversitat de gènere i el fet trans només 
existeix a Barcelona a través de la Unitat Trànsit. La resta de territoris han de redirigir 
l’atenció a aquesta unitat de referència. Però, hi ha qui no es pot permetre viatjar a 
Barcelona periòdicament per motius econòmics. A més, com des de tot Catalunya es 
redirigeix a la Unitat Trànsit de Barcelona, i més recentment a la de Lleida, la llista 
d’espera per accedir-hi és molt llarga. Calen urgentment polítiques i recursos per 
acabar amb aquesta discriminació territorial i fer efectiu un veritable desplegament 
del model d’atenció sanitària a persones trans arreu del territori. 
 
Pel que fa a l’àmbit laboral, article 21, dedicat a les mesures i actuacions en matèria 
d’ocupació, recull l’obligatorietat del Departament d’Afers Socials, Treball i Família de 
desplegar estratègies per la inserció laboral de les persones trans i mesures adreçades 
a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral. Les persones trans són uns dels 
col·lectius amb més dificultats d’accés i permanència al mercat de treball, i dins 
d’aquest col·lectiu les dones trans estan encara més exposades a la discriminació. És 
una urgència i una obligació que la Generalitat, en coordinació amb el Servei 
d’Ocupació de Catalunya, desenvolupar programes d’inserció sociolaboral per a 
persones trans que contribueixin a la reducció de les dificultats afegides del col·lectiu 
a l’àmbit laboral. En la mateixa línia, s’han de destinar recursos econòmics als 
municipis per adaptar i millorar els serveis locals d’inserció laboral. 
 
Els àmbits de la salut i ocupació són els més urgents, però cal dotar de recursos la Llei 
11/2014 per fer efectiva la seva implantació en matèria de drets trans en la resta de 
sectors d’intervenció. S’han de desenvolupar polítiques per aconseguir la plena 
igualtat social de les persones trans en l’àmbit de l’habitatge, de l’educació, de l’oci i 
l’esport, de la cultura i els mitjans de comunicació, de la formació i sensibilització de 
professionals, de l’atenció des de serveis socials, del reconeixement de la diversitat i, 
particularment, en l’àmbit de la prevenció i l’atenció a les violències. Es tracta de 
convertir la igualtat formalment ja reconeguda a la llei catalana en favor de les 
persones trans en igualtat real i efectiva. 
 
A Cornellà de Llobregat el passat mes de novembre de 2020 es va aprovar el primer 
Pla Local per a la Diversitat Sexual i de Gènere amb l’objectiu de donar resposta a les 
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necessitats del col·lectiu LGTBI i disposar de material didàctic actualitzat. En paral·lel 
es va publicar la guia d’informació i recursos “Diversitat efectiva, sexual i de gènere”, 
refermant d’aquesta manera el compromís d’aquest ajuntament amb els drets de les 
persones trans i de la resta del col·lectiu LGTBI. Un compromís que, l’any 2014, es va 
materialitzar amb la creació del Servei d’Atenció Integral (SAI), un servei gratuït 
d’orientació i assessorament dirigit a persones LGBTI+ i les seves famílies on 
s’ofereixen serveis com assessorament sobre el procés de transició de gènere, entre 
altres. 
 
Per tot el que s’ha exposat, el Grup Municipal d’En Comú Movem Cornellà proposa al 
Ple Municipal l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar el Govern espanyol i al Ministeri d’Igualtat a iniciar el tràmit i aprovar 
en aquesta legislatura un marc legal en matèria de drets trans que garanteixi la plena 
igualtat, fonamentat en la despatologització, en el reconeixement de la diversitat de 
gènere, en l’autodeterminació de la identitat de gènere i en l’abordatge integral de 
polítiques per intervenir en les desigualtats estructurals que viuen les persones trans. 
 
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a dotar la Llei 11/2014 dels 
recursos necessaris per a la seva implementació en matèria de drets trans amb el 
desenvolupament de polítiques efectives per abordar la discriminació de les persones 
trans en els diferents sectors d’intervenció, com ara: l’educació, la cultura, el lleure i 
l’esport, els mitjans de comunicació, la salut, l’ocupació, la formació i sensibilització 
de professionals, l’atenció des dels serveis socials i el reconeixement de la diversitat 
familiar. 
 
Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Salut, tal 
com recull la Llei 11/2014 i la Instrucció 14/2017 del CatSalut, a implementar el 
model d’atenció a les persones trans desplegant unitats de trànsit de referència 
territorial i acabar amb les desigualtats territorials pel que fa a l’accés a la salut de les 
persones trans. 
 
Quart.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Treball, 
Afers Socials i Família, tal com obliga l’article 21 de la llei 11/2014, a desplegar 
estratègies per la inserció laboral de les persones trans i mesures adreçades a evitar 
qualsevol tipus de discriminació laboral. La Generalitat, en coordinació amb el Servei 
d’Ocupació de Catalunya, ha de desenvolupar programes d’inserció sociolaboral per a 
persones trans que contribueixin a la reducció de les dificultats afegides del col·lectiu 
a l’àmbit laboral. En la mateixa línia, s’han de destinar recursos econòmics, tècnics i 
formatius als municipis per adaptar i millorar els serveis locals d’inserció laboral. 
 
Cinquè.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya, i als departaments 
competents en la matèria, a dotar de recursos als municipis perquè, a través dels SAI 
(Servei d’atenció integral a persones LGTBI) locals i comarcals, els enes locals puguin 
garantir, a les persones trans que pateixen o es troben en risc de patir qualsevol tipus 
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de violència o discriminació, el dret a rebre de manera immediata una protecció 
integral, real i efectiva. 
 
Sisè.- Donar trasllat d’aquests acords a tots els grups del Congrés dels Diputats, al 
Ministeri d’Igualtat, al Govern de la Generalitat, al Departament de Salut i al 
Departament d’Afers Socials, Treball i Família de la Generalitat de Catalunya, a tots 
els Grups del Parlament de Catalunya, a la Plataforma Trans Estatal, a l’Observatori 
contra l’Homofòbia, les entitats membres del Consell Nacional LGTBI, la Xarxa de 
Municipis LGTBI de Catalunya i a la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i 
Bisexuals (FELGTB). 

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

• Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal del PSC-CP amb registre 
d’entrada 11720: 
... 
 
De l’exposició de motius: 
 
Eliminar: 
 
Al paràgraf 5è, des de “Amb l’aprovació d’aquesta llei...”, fins a “tractaments 
hormonals de cap tipus”. 
 
Eliminar: 
 
El paràgraf 6è, 7è, 8è, 9è, 10è, 11è, 12è, 13è, 14è. 
 
Eliminar: 
 
Al paràgraf 15è, des de “Cal, igualment, ...” fina a “prevenció de les violències”. 
 
 
Dels acords: 
 
Substituir: 
 
A l’acord primer “d’una llei estatal”, per “una regulació legal”. 
 
A l’acord primer “de les identitats trans”, per “les persones trans”. 

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

• Esmena núm. 2 presentada verbalment pel Grup Municipal de PODEMOS: 
... 
 
Addició punt d’acord: 
 
Mostrar el compromís de l’Ajuntament de Cornellà a seguir desplegant polítiques 
públiques en defensa de les persones Trans i la lluita contra la transfòbia. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:58:32 al 01:24:30 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a000
04?startAt=3512.0 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ INICIAL 
 
Després de la deliberació la moció es retira pel Grup municipal proponent 
sense entrar en la fase de votació, pel que decau la moció alternativa i les 
esmenes parcials presentades que tampoc es sotmeten a votació.  
 
 
 
 
PUNT TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CS, PER A 
RECLAMAR A LES ADMINISTRACIONS RECURSOS PER AL TRACTAMENT 
D’INFERMETATS I PATOLOGIES DE SALUT MENTAL.- 

Moció Cs, per a reclamar a les 
administracions recursos per al 
tractament d’infermetats i 
patologies de salut mental. 

MOCIÓ (Inclou la correcció efectuada verbalment per part del Grup 
Proponent) 
... 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El pasado día 2 de marzo, tuvo lugar el Consell de Salut de Cornellà. En él quedó 
constancia de los efectos que la pandemia ha causado en nuestra ciudad y en todos 
los cornellanenses. También, se destacó el gran esfuerzo y trabajo del personal 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a00004?startAt=3512.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a00004?startAt=3512.0
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sanitario. Ellos han logrado superar las dos primeras olas del Covid-19 y están 
consiguiendo doblegar la curva de contagios, hospitalizaciones y muertes en esta 
tercera ola. 
 
Los efectos de esta pandemia en la salud de las personas, no solo han sido los 
contagios y muertes por Covid-19, sino que los efectos colaterales de este coronavirus 
han alcanzado a otras enfermedades que, por la falta de asistencia médica, pruebas y 
tratamientos de medio y largo plazo, han sido paralizados, perjudicando al estado de 
salud de los pacientes y enfermos. La pandemia oculta la llaman algunos expertos. Es 
por ello que, colectivos, asociaciones, pacientes y médicos de esas otras 
especialidades han puesto la voz de alarma desde un principio. Ahora, y aunque con 
mucho retraso y sin ser suficiente, desde la administración se está poniendo remedio 
a la complicada situación. 
 
Una de estas especialidades que alzaron la voz de alarma es la de la salud mental. 
Existe una dejadez de actuaciones por parte de las administraciones en este ámbito 
que pone en peligro la salud de muchas personas. Y existen motivos más que urgentes 
y necesarios para que esta vuelva, a pesar de las carencias habituales, a su ritmo de 
trabajo, visitas y tratamientos habituales. 
 
La salud mental está sufriendo otra pandemia. Una pandemia oculta con olas 
invisibles y no tan evidentes como la del coronavirus. Desde el inicio del 
confinamiento los datos van en ascenso y se necesita urgentemente poner remedio. 
Se necesita mucho trabajo por parte de los especialistas y mucho más apoyo por 
parte de las administraciones. 
 
Uno de los efectos de esta pandemia en la salud mental es el intento de suicidio y los 
suicidios consumados en personas de todas las edades, todos de gran importancia, 
pero con más relevancia en jóvenes y adolescentes. 
 
En el caso de los jóvenes y adolescentes, la ruptura de sus planes, el formar parte de 
un grupo e interactuar con el de igual a igual es una necesidad básica, y el hecho de 
no tenerla les está pasando factura. El cese de los planes de futuro, viajes, estar más 
horas que nunca delante de las pantallas, etc. han causado efectos adversos en ellos, 
causándoles mucho sufrimiento. Falta de concentración, irritabilidad, fobias, miedo. 
Hay jóvenes que han decidido no salir más. Este fenómeno ha evidenciado que el 
aislamiento social es un factor de riesgo para padecer cualquier trastorno mental. 
 
Al principio del confinamiento, en los primeros meses, los diagnósticos eran de 
ansiedad y trastornos alimentarios debido al desorden de horarios y a los mensajes 
en las redes sociales sobre las altas posibilidades de engordar. Pero un año después, 
según el Código Riesgo de Suicidios de la Generalitat, el intento de suicidio entre niños 
y jóvenes han crecido un 30% en Cataluña. 
 
Los trastornos de ansiedad y los trastornos alimentarios no son los únicos que han 
crecido. Los intentos de suicidio y los suicidios consumados han aumentado, e incluso 
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según el Departament de Salut, las consultas y las asistencias por autolesiones han 
aumentado de manera que han hecho saltar las alertas. 
 
Profesionales de la salud mental en nuestra ciudad reconocen que, si antes de la 
pandemia podían detectar menos de 10 casos anuales, ahora no es extraño detectar 
uno cada semana. Las necesidades asistenciales actuales no se están cubriendo. 
 
Hay que poner remedio a esta situación y hay que hacerlo con carácter de urgencia. 
Ponerse manos a la obra y sacar a la salud mental del vagón de cola. Atajar las 
consecuencias de esta pandemia oculta en nuestros niños, jóvenes, adultos y mayores 
y hay que hacerlo ya, sin perder un minuto. Un diagnóstico temprano es importante y 
con las consultas cerradas y solo atendiendo telefónicamente no se llega a la 
detección precoz, siendo muy difícil llegar a detectar comportamientos que anuncian 
un intento de suicidio. Las urgencias de los hospitales son los que actualmente están 
detectando estos casos, en muchos casos llegando ya en estado crítico y grave. 
 
Las competencias de salud están en manos de los gobiernos autonómicos y en 
Cataluña por los motivos que todos sabemos, recortes, desgobierno y actualmente 
centrados en negociaciones para gobernar no han estado ni están por la labor. 
 
Es por todo lo anterior, que el Grupo Municipal de Ciutadans en el Ayuntamiento de 
Cornellà de Llobregat propone al Pleno de la Corporación la adopción de los 
siguientes; 
 

ACUERDOS 
 
Primero.- Que el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat inste a la Generalitat de 
Catalunya y al Departament de Salut de la Generalitat a la apertura de todas las 
consultas de psiquiatría y psicología en los Centros de Atención Primaria. 
 
Segundo.- Que el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat inste a la Generalitat de 
Catalunya y al Departament de Salut a la contratación del personal de refuerzo 
necesario para la propuesta al día de las visitas presenciales y poder dar atención lo 
antes posible a los nuevos casos de salud mental. 
 
Tercero.- Que el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat inste a la Generalitat de 
Catalunya y al Departament de Salut a que inicie una campaña de concienciación y 
sensibilización. 
 
Cuarto.- Que el Ayuntamiento de Cornellà solicite a la Generalitat de Catalunya que el 
desarrollo de las políticas de Salud Mental y Prevención del suicidio, así como la 
formación de personal especializado y la aplicación de los medios necesarios en su 
prevención, seguimiento y concienciación de la sociedad, y su posible financiación a 
través de los fondos de la Unión (REACTEU) y el Fondo Social Europeu 2021-2027. 
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Quinto.- Notificar esta moción a todas entidades y asociaciones que integran el 
Consell Municipal de Salut de nuestra ciudad y a la dirección de los centros de salud 
de Cornellà. 

... 
 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 
 
Esmenes presentades pel Grup municipal de PODEMOS (PODEMOS) 
 

• Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal de PODEMOS amb registre 
d’entrada 11940: 
... 
 
Enmienda núm. 1 – Modificación de EXPSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Modificar el sexto párrafo “El cese de los planes de futuro, Viajes, estar más horas 
que nunca delante de las pantallas, etc. Han causado efectos adversos en ellos, 
causándoles mucho sufrimiento. Falta de concentración, irritabilidad, fobias, miedo. 
Hay jóvenes que han decidido no salir más” por: “Hay jóvenes que no han podido 
salir más” 

... 
 
 
 

• Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal de PODEMOS amb registre 
d’entrada 11940: 
... 
 
Enmienda núm. 2 – Adición del siguiente párrafo a la EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
“Según los datos de la Federación de Salud Mental de Cataluña: el suicidio es la 
primera causa de muerte no natural de los jóvenes entre 15 y 29 años, un 80% de la 
gente joven ha expresado malestar o haber empeorado a raíz del confinamiento y 
aproximadamente un 60% ha tenido algún tipo de ansiedad. Otro dato para entender 
la situación actual durante la pandemia en Cataluña es que el equipo de asistencia 
psicológica del SEM gestionaba una media de 2.500 llamadas al mes por consultas 
relacionadas con trastornos mentales, este volumen se ha duplicado durante el 
último año, aumentando hasta 6.500 llamadas mensuales en abril y mayo de 2020.” 

... 
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• Esmena núm. 3 presentada pel Grup Municipal de PODEMOS amb registre 
d’entrada 11940: 
... 
 
Enmienda núm. 3 – Modificación del tercer punto de ACUERDOS: 
 
Modificar “Tercero. Que el Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat inste a la 
Generalitat de Cataluña y al Departament de Salut a que inicie una campaña de 
concienciación y sensibilización” por “Tercero. Que el Ayuntamiento de Cornellá de 
Llobregat inste a la Generalitat de Cataluña y al Departament de Salut a que inicie 
una campaña de concienciación y sensibilización y cree espacios y canales 
informativos y de atención a la salud mental para la ciudad de Cornellá de 
Llobregat”. 

... 
 
 

• Esmena núm. 4 presentada pel Grup Municipal de PODEMOS amb registre 
d’entrada 11940: 
... 
 
Enmienda núm. 4 – Adición de un nuevo acuerdo: 
 
Cuarto. Que el Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat inste a la Generalitat de 
Catalunya a realizar un nuevo Plan Integral de Atención a las personas con trastorno 
mental y adicciones como el que se realizó por el Acuerdo de Gobierno de la 
Generalitat 215/2010 del 16 de noviembre, que considere todas las afectaciones por 
la COVID19 a la población y que optimice y aumente los recursos en salud mental 
para poder asistir a toda la población de Cataluña. 

... 
 
 

• Esmena núm. 5 presentada pel Grup Municipal de PODEMOS amb registre 
d’entrada 11940: 
... 
 
Enmienda núm. 5 – Adición de un nuevo acuerdo: 
 
Quinto. Que el Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat inste a la Generalitat de 
Catalunya a dotar a los institutos de la figura de enfermero/a psiquiátrica, como 
figura de prevención y acompañamiento. 

... 
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• Esmena núm. 6 presentada pel Grup Municipal de PODEMOS amb registre 

d’entrada 11940: 
... 
 
Enmienda núm. 6 – Adición de un nuevo acuerdo: 
 
Sexto. Que el Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat inste a la Generalitat de 
Catalunya a dotar a los centros educativos de la figura del entrenador emocional para 
dar apoyo y crear herramientas en la gestión emocional desde la infancia a la 
adolescencia 

... 
 
 

• Esmena núm. 7 presentada pel Grup Municipal de PODEMOS amb registre 
d’entrada 11940: 
... 
 
Enmienda núm. 7 – Adición de un nuevo acuerdo: 
 
Séptimo. Que el Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat inste a la Generalitat de 
Cataluña a mejorar los planes de prevención de salud mental, así como los programas 
de apoyo mutuo y la lucha contra el estigma “Obertament”. 

... 
 
 

• Esmena núm. 8 presentada pel Grup Municipal de PODEMOS amb registre 
d’entrada 11940: 
... 
 
Enmienda núm. 8 – Adición de un nuevo acuerdo y re-enumeración de los 
siguientes: 
 
Octavo. Que el Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat inste a la Generalitat de 
Cataluña a crear un teléfono alternativo al 061, sin rastro, para poder atender las 
llamadas relacionadas con salud mental, ante el gran incremento de solicitud de este 
servicio. 

... 
 
 

• Esmena núm. 9 presentada pel Grup Municipal de PODEMOS amb registre 
d’entrada 11940: 
... 
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Enmienda núm. 9 – Adición de un nuevo acuerdo y re-enumeración de los 
siguientes: 
 
Noveno. Que el Ayuntamiento de Cornellá inste a la Generalitat de Catalunya a 
aprobar un Plan Autonómico de prevención de suicidios. 

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

• Esmena núm. 10 presentada pel Grup Municipal d’ERC/AM amb registre 
d’entrada 11980: 
... 
 
Esmena per Substitució del Segon paràgraf de l’Exposició de Motius: 
 
“falta de asistencia médica, pruebas y tratamientos de medio y largo plazo, han sido 
paralizados” 
 
Per: 
 
Com a conseqüència de la gestió de la pandèmia i de la priorització de les urgències 
s’han vist ajornades algunes visites, proves i tractaments a mitjà i llarg termini. 
 
 
Esmena de Substitució del Tercer paràgraf de l’exposició de Motius: 
 
Una d’aquestes especialitats que van alertar de la greu situació, derivada de la Covid-
19, és la de la salut mental. I existeixen motius més que urgents i necessaris per tal 
que es torni al ritme de treball, visites i tractaments habituals, tant aviat com sigui 
possible. 
 
 
Esmena de Substitució de l’Onzè paràgraf de l’Exposició de Motius: 
 
Substituir: “Las competencias de salud (...) por la labor” 
 
Per:  
 
El Govern de Catalunya i la Conselleria de Salut han fet i continuen fent un enorme 
esforç per donar resposta a l’emergència sanitària. Mai s’havia invertit tant en 
atenció primària ni en Salut a Catalunya. 
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Esmena de modificació del Primer i Tercer Acord: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Cornellà insti a la Generalitat de Catalunya i al 
Departament de Salut de la Generalitat a obrir totes les consultes de psiquiatria i 
psicologia als Centre d’Atenció Primària, tant aviat com sigui possible i la situació 
sanitària ho permeti. 
 
Tercer.- Que l’Ajuntament de Cornellà insti a la Generalitat de Catalunya i al 
Departament de Salut de la Generalitat a que reforci les campanyes de conscienciació 
i sensibilització. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:24:31 al 01:55:29 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a000
04?startAt=5071.0 
 
 
VOTACIÓ CONJUNTA DE LES ESMENES NÚM. 1, 5 i 6 DEL GRUP MUNICIPAL 
DE PODEMOS 
 
Les esmenes 1, 5 i 6 son rebutjades per la majoria dels assistents 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors 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. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a00004?startAt=5071.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a00004?startAt=5071.0
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Abstenció: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
VOTACIÓ DE LES ESMENES NÚM. 2, 3, 4, 7, 8 i 9 DEL GRUP MUNICIPAL DE 
PODEMOS 
 
Les esmenes 2, 3, 4, 7, 8 i 9 son acceptades pel Grup Municipal de Cs, i d’acord 
a l’article 133 del ROM, queden incorporades a la Moció. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 10 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 
Llargués, 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 PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal de Cs, senyors 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. 
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MOCIÓ RESULTANT 
... 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El pasado día 2 de marzo, tuvo lugar el Consell de Salut de Cornellà. En él quedó 
constancia de los efectos que la pandemia ha causado en nuestra ciudad y en todos 
los cornellanenses. También, se destacó el gran esfuerzo y trabajo del personal 
sanitario. Ellos han logrado superar las dos primeras olas del Covid-19 y están 
consiguiendo doblegar la curva de contagios, hospitalizaciones y muertes en esta 
tercera ola. 
 
Los efectos de esta pandemia en la salud de las personas, no solo han sido los 
contagios y muertes por Covid-19, sino que los efectos colaterales de este coronavirus 
han alcanzado a otras enfermedades que, por la falta de asistencia médica, pruebas y 
tratamientos de medio y largo plazo, han sido paralizados, perjudicando al estado de 
salud de los pacientes y enfermos. La pandemia oculta la llaman algunos expertos. Es 
por ello que, colectivos, asociaciones, pacientes y médicos de esas otras 
especialidades han puesto la voz de alarma desde un principio. Ahora, y aunque con 
mucho retraso y sin ser suficiente, desde la administración se está poniendo remedio 
a la complicada situación. 
 
Una de estas especialidades que alzaron la voz de alarma es la de la salud mental. 
Existe una dejadez de actuaciones por parte de las administraciones en este ámbito 
que pone en peligro la salud de muchas personas. Y existen motivos más que urgentes 
y necesarios para que esta vuelva, a pesar de las carencias habituales, a su ritmo de 
trabajo, visitas y tratamientos habituales. 
 
La salud mental está sufriendo otra pandemia. Una pandemia oculta con olas 
invisibles y no tan evidentes como la del coronavirus. Desde el inicio del 
confinamiento los datos van en ascenso y se necesita urgentemente poner remedio. 
Se necesita mucho trabajo por parte de los especialistas y mucho más apoyo por 
parte de las administraciones. 
 
Uno de los efectos de esta pandemia en la salud mental es el intento de suicidio y los 
suicidios consumados en personas de todas las edades, todos de gran importancia, 
pero con más relevancia en jóvenes y adolescentes. 
 
En el caso de los jóvenes y adolescentes, la ruptura de sus planes, el formar parte de 
un grupo e interactuar con el de igual a igual es una necesidad básica, y el hecho de 
no tenerla les está pasando factura. El cese de los planes de futuro, viajes, estar más 
horas que nunca delante de las pantallas, etc. han causado efectos adversos en ellos, 
causándoles mucho sufrimiento. Falta de concentración, irritabilidad, fobias, miedo. 
Hay jóvenes que han decidido no salir más. Este fenómeno ha evidenciado que el 
aislamiento social es un factor de riesgo para padecer cualquier trastorno mental. 
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Al principio del confinamiento, en los primeros meses, los diagnósticos eran de 
ansiedad y trastornos alimentarios debido al desorden de horarios y a los mensajes 
en las redes sociales sobre las altas posibilidades de engordar. Pero un año después, 
según el Código Riesgo de Suicidios de la Generalitat, el intento de suicidio entre niños 
y jóvenes han crecido un 30% en Cataluña. 
 
Los trastornos de ansiedad y los trastornos alimentarios no son los únicos que han 
crecido. Los intentos de suicidio y los suicidios consumados han aumentado, e incluso 
según el Departament de Salut, las consultas y las asistencias por autolesiones han 
aumentado de manera que han hecho saltar las alertas. 
 
Profesionales de la salud mental en nuestra ciudad reconocen que, si antes de la 
pandemia podían detectar menos de 10 casos anuales, ahora no es extraño detectar 
uno cada semana. Las necesidades asistenciales actuales no se están cubriendo. 
 
Hay que poner remedio a esta situación y hay que hacerlo con carácter de urgencia. 
Ponerse manos a la obra y sacar a la salud mental del vagón de cola. Atajar las 
consecuencias de esta pandemia oculta en nuestros niños, jóvenes, adultos y mayores 
y hay que hacerlo ya, sin perder un minuto. Un diagnóstico temprano es importante y 
con las consultas cerradas y solo atendiendo telefónicamente no se llega a la 
detección precoz, siendo muy difícil llegar a detectar comportamientos que anuncian 
un intento de suicidio. Las urgencias de los hospitales son los que actualmente están 
detectando estos casos, en muchos casos llegando ya en estado crítico y grave. 
 
Las competencias de salud están en manos de los gobiernos autonómicos y en 
Cataluña por los motivos que todos sabemos, recortes, desgobierno y actualmente 
centrados en negociaciones para gobernar no han estado ni están por la labor. 
 
Según los datos de la Federación de Salud Mental de Cataluña: el suicidio es la 
primera causa de muerte no natural de los jóvenes entre 15 y 29 años, un 80% de la 
gente joven ha expresado malestar o haber empeorado a raíz del confinamiento y 
aproximadamente un 60% ha tenido algún tipo de ansiedad. Otro dato para entender 
la situación actual durante la pandemia en Cataluña es que el equipo de asistencia 
psicológica del SEM gestionaba una media de 2.500 llamadas al mes por consultas 
relacionadas con trastornos mentales, este volumen se ha duplicado durante el 
último año, aumentando hasta 6.500 llamadas mensuales en abril y mayo de 2020. 
 
Es por todo lo anterior, que el Grupo Municipal de Ciutadans en el Ayuntamiento de 
Cornellà de Llobregat propone al Pleno de la Corporación la adopción de los 
siguientes; 
 

ACUERDOS 
 
Primero.- Que el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat inste a la Generalitat de 
Catalunya y al Departament de Salut de la Generalitat a la apertura de todas las 
consultas de psiquiatría y psicología en los Centros de Atención Primaria. 
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Segundo.- Que el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat inste a la Generalitat de 
Catalunya y al Departament de Salut a la contratación del personal de refuerzo 
necesario para la propuesta al día de las visitas presenciales y poder dar atención lo 
antes posible a los nuevos casos de salud mental. 
 
Tercero.- Que el Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat inste a la Generalitat de 
Cataluña y al Departament de Salut a que inicie una campaña de concienciación y 
sensibilización” por “Tercero. Que el Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat inste a la 
Generalitat de Cataluña y al Departament de Salut a que inicie una campaña de 
concienciación y sensibilización y cree espacios y canales informativos y de atención a 
la salud mental para la ciudad de Cornellá de Llobregat. 
 
Cuarto.- Que el Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat inste a la Generalitat de 
Catalunya a realizar un nuevo Plan Integral de Atención a las personas con trastorno 
mental y adicciones como el que se realizó por el Acuerdo de Gobierno de la 
Generalitat 215/2010 del 16 de noviembre, que considere todas las afectaciones por 
la COVID19 a la población y que optimice y aumente los recursos en salud mental 
para poder asistir a toda la población de Cataluña. 
 
Quinto.- Que el Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat inste a la Generalitat de 
Cataluña a mejorar los planes de prevención de salud mental, así como los programas 
de apoyo mutuo y la lucha contra el estigma “Obertament”. 
 
Sexto.- Que el Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat inste a la Generalitat de 
Cataluña a crear un teléfono alternativo al 061, sin rastro, para poder atender las 
llamadas relacionadas con salud mental, ante el gran incremento de solicitud de este 
servicio. 
 
Séptimo.- Que el Ayuntamiento de Cornellá inste a la Generalitat de Catalunya a 
aprobar un Plan Autonómico de prevención de suicidios. 
 
Octavo.- Que el Ayuntamiento de Cornellà solicite a la Generalitat de Catalunya que 
el desarrollo de las políticas de Salud Mental y Prevención del suicidio, así como la 
formación de personal especializado y la aplicación de los medios necesarios en su 
prevención, seguimiento y concienciación de la sociedad, y su posible financiación a 
través de los fondos de la Unión (REACTEU) y el Fondo Social Europeu 2021-2027. 
 
Noveno.- Notificar esta moción a todas entidades y asociaciones que integran el 
Consell Municipal de Salut de nuestra ciudad y a la dirección de los centros de salud 
de Cornellà. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 
 
La moció és rebutjada per la majoria dels assistents 
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Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Ismael Ciurana Sanchez i Pedro Millan 
Rodríguez. 
 
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’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
PUNT QUART.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE PODEMOS, PER 
EXIGIR CANVIS LEGISLATIUS PER A L’ERRADICACIÓ DEL MALTRACTAMENT 
ANIMAL I L’ADHESIÓ AL “PACTO DE TEGUISE”.- 

Moció PODEMOS, per exigir 
canvis legislatius per a 
l’erradicació del maltractament 
animal i l’adhesió al “Pacto de 
Teguise”. 

MOCIÓ 
... 
 
Ens els darrers mesos hem conegut fets cruels de violència contra els animals. La crisi 
sanitària per la COVID 19 també ha fet augmentar l’abandonament i el 
maltractament animal. 
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Un dels casos que ha tingut més repercussió ha estat el del gos Timple, lligat i torturat 
fins a la mort per part d’una parella en el municipi de Teguise (Lanzarote), que ha 
provocat que des de diverses entitats, organitzacions socials i polítiques de defensa 
dels drets i el benestar animal impulsessin el Pacte de Teguise. 
 
Nombrosos estudis científics avalen la connexió entre el maltractament cap als 
animals i la violència sobre les persones. L’abús cap als animals pot indicar 
l’existència d’un problema molt més profund, tant a l’entorn de les persones que el 
cometen, com en la societat que ho pateix o ho tolera. L’educació pot provocar 
millores duradores, i la legislació brinda la xarxa de seguretat per a evitar la crueltat i 
l’abús cap als animals. 
 
Aquest Pacte, pretén ser un ampli acord social, té com a objectiu prevenir i 
penalitzar el maltractament animal a l’Estat Espanyol i exigir els canvis legislatius 
necessaris per a la seva eradicació. 
 
Els últims anys han portat un canvi significatiu en relació amb la protecció animal. En 
les últimes dècades ha proliferat en la societat una sensibilització social sense 
precedents de protecció, respecte i defensa dels animals, convertint-se en un 
assumpte d’índole cultural que importa al conjunt de la ciutadania. 
 
La majoria de la població mostra un comportament respectuós i afectuós amb els 
animals, no obstant malauradament tenim constància d’actes de maltractament que 
generen un fort rebuig, tal i com es pot comprovar per les nombroses denúncies, de 
les que es fan ressò en els mitjans de comunicació i les xarxes socials. Tot i les 
dificultats provocades per l’actual pandèmia, s’han convocat mobilitzacions per part 
dels moviments animalistes i persones que estan en contra d’aquesta violència contra 
els animals, com la convocada un any més el diumenge 7 de febrer. 
 
Catalunya compta amb una de les lleis més avançades de l’Estat pel que fa a la 
protecció dels animals. D’altra banda, el gener de 2020 es va crear per primera 
vegada al nostre país la primera Direcció General de Protecció Animal, a càrrec del 
responsable animalista de Podemos, amb l’objectiu d’incorporar al cosc jurídic 
nacional les directives europees sobre maltractament i tirar endavant una llei de 
benestar animal. 
 
El passat mes de febrer s’ha produït una gran notícia: l’acord entre el Govern i les 
Comunitats Autònomes per a detenir, per fi, la caça del llop ibèric. Des de la Comissió 
Estatal pel Patrimoni Natural i la Biodiversitat, en la qual participen les Comunitats 
Autònomes i el Ministeri per a la Transició Ecològica, es va votar a favor d’incloure al 
llop en el Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial (LESPRE), la qual 
cosa implica que l’espècie deixarà de ser cinegètica a tota Espanya. 
 
Malgrat tots aquests avenços, queda mot per fer, ja que actualment per posar un 
exemple, Espanya continua sent l’únic país de la Unió Europea que permet la caça 
amb gossos. Aquest fet té com a conseqüència que cada any neixin milers de llebrers i 
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podencs criats només per a caçar. Per a denunciar això, es declara l’1 de febrer, dia 
del Llebrer, ja que és quan finalitza la temporada de caça. Per aquest motiu, cada any 
són abandonats al nostre país milers de gossos, rebutjats com si fossin escombraries 
en pous, barrancs o coves, colpejats fins a la mort, penjats, cremats o en el millor dels 
casos, deambulant pels pobles a la recerca de menjar. 
 
La sensibilitat social va per davant de la legislació i es reclama que les lleis es posin al 
costat de la protecció i la defensa d’una vida sense patiment, humiliacions, explotació 
i violència cap els animals. La majoria dels nostres veïns i veïnes no toleren la 
violència i la crueltat contra els animals, es produeixi on es produeixi, i exigeixen que 
s’avanci encara més en tots els àmbits: educatius, de sensibilització, familiars i 
normatius. 
 
El fet que els animals puguin sofrir és raó suficient per a tenir l’obligació moral i legal 
de no causar-los mal. Un sistema que ignori l’abús comès als quals necessiten 
protecció no és just ni ètic i és contrari a societats evolucionades democràtiques i 
solidàries. 
 
Per tots els animals que han sofert la crueltat despietada, el maltractament, 
l’agonia dolorosa, per una societat millor, més pacífica, evolucionada i compassiva, 
proposem a Ple de l’Ajuntament de Cornellà l’adopció dels següent: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Adhesió de l’Ajuntament de Cornellà al “Pacto de Teguise” i petició de 
reforma del Codi Civil Espanyol per a distingir als animals de les coses, com ho 
referma el Tractat de Lisboa i al règim jurídic que els atorga el Codi Civil Català. 
 
Segon.- Instar el Govern de l’Estat a modificar les lleis necessàries per a prevenir els 
casos de crueltat contra els animals, fomentant l’educació en l’empatia i la cultura de 
la pau i que s’aprovi una Llei Marc de Protecció Animal aplicable a tot l’Estat, que 
obligui a augmentar els estàndards de protecció. 
 
Tercer.- Instar el Govern de l’Estat a modificar el Codi Penal i les lleis necessàries per a 
endurir les penes en casos d’especial crueltat. 
 
Quart.- Instar el Govern de l’Estat a reformar la Llei 1/1996, de 10 de gener, 
d’assistència jurídica gratuïta per incloure un torn d’ofici específic per la defensa i 
protecció dels animals que doni cobertura a la necessitat de justícia social en aquests 
supòsits on la víctima, l’animal, és especialment vulnerable per la seva pròpia 
naturalesa i per la manca de capacitat, fets que impossibiliten que pugui reclamar la 
restitució dels seus drets o la petició de mesures contra qui ha lesionat el seu propi 
benestar. 
 
Cinquè.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que augmenti els 
recursos als Ajuntaments per a desenvolupar les polítiques de benestar animal i 
protecció de la fauna. 
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Sisè.- En desplegament de la disposició 3.1 del pacte esmentat, promoure la formació 
de les treballadores i treballadors públics, en especial la Policia Local, per a l’aplicació 
efectiva de tota la normativa existent, aconseguint també una major agilitat en les 
actuacions, tant en l’àmbit europeu, estatal, autonòmic i local. 
 
Setè.- El desplegament de la disposició 3.2 del pacte esmentat, valorar l’aprovació de 
noves ordenances de protecció animal actualitzades als marcs normatius europeus, 
nacionals i autonòmics. 
 
Vuitè.- Declarar la Ciutat de Cornellà, “Municipi Amic Dels Animals” i donar difusió 
d’aquest fet als canals institucionals. 
 
Novè.- Traslladar els presents acords als grups polítics del Congrés, Senat i Parlament 
de Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya, a FAADA i les entitats 
animalistes de Cornellà i a la Fundació Franz Weber impulsora del Pacte de Teguise. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:55:30 al 02:11:32 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a000
04?startAt=6930.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-tres 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES 

Precs i preguntes. 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:11:33 al 02:16:08 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a000
04?startAt=7893.0 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a00004?startAt=6930.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a00004?startAt=6930.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a00004?startAt=7893.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b78683ee30178697569a00004?startAt=7893.0
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Precs i preguntes formulats pel Grup municipal de PODEMOS (PODEMOS) 
 

• Per part de la senyora María Carmen López Álvarez, Portaveu del Grup 
Municipal de PODEMOS, s’han presentat verbalment dos precs: 
 
Primer Prec 
... 
 
Pediríamos que si puede ser se actualizara el apartado de Consells de Participació en 
la web del Ayuntamiento porque hay algunos que no están actualizados desde 2017. 
 
Ya lo hemos pedido en algunas ocasiones, la página está todavía en construcción 
pero bueno pedimos que se tenga en cuenta. 

... 
 
Segon Prec 
... 
 
Solicitamos información sobre cómo se encuentra el tema del régimen sancionador en 
la zona de bajas emisiones en Cornellá. 

... 
 
 
 
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: 
... 
 
Vecinos de San Ildefonso se han puesto en contacto con nosotros y nos exponen el 
inconveniente de que en la avenida República Argentina haya dejado de ser de dos 
sentidos y solamente sea uno, dirección a la avenida San Ildefonso, afectando a los 
usuarios de los parkings y a los residentes en las calles Abedul, Acacia, Bambú, 
Garrofer, etc…, entre otras. 
 
Rogamos al equipo de gobierno que valore la posibilidad de revertir esa situación y 
retornen la calle a los dos sentidos. 

... 
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• Per part del senyor Pedro Millan Rodríguez, Regidor del Grup Municipal de 
Cs, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
Desde hace dos años que llevamos viendo la biblioteca del parque del Canal de la 
Infanta de Cornellá que sigue sin abrirse, bueno que esta sin abrirse. 
 
Vista por fuera parece que está acabada pero lleva con las vallas de obras desde hace 
dos años. Y nos gustaría saber cómo está la situación de la biblioteca y cuando se 
podrá abrir al público una vez estemos fuera del confinamiento. 

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

• Per part de la senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal 
d’ERC/AM, s’han presentat verbalment un prec i dues preguntes: 
 
Prec 
... 
 
Bàsicament en referència al debat de la Llei Trans, el debat de les mocions es pot 
realitzar i desprès es pot retirar abans de passar a votació, això va passar en anteriors 
legislatures, si no m’equivoco i no és una falta de respecte, és una decisió política. El 
debat no és estèril és necessari, com també ve indicat en el transcurs del debat 
d’aquesta moció el regidor de Comuns. 
 
Als plens venim a fer política i evidentment els grups representats podem diferir i és 
normal que sigui així amb les opinions i tenir discrepàncies. En aquest i anteriors plens 
el que si que ja es habitual es que l’Alcalde realitzi moltes vegades intervencions com 
a tancament de les intervencions de la resta dels grups a la que no hi podem 
contestar.  
 
Avui l’Alcalde ha fet al·lusió a les paraules de respecte, debats estèrils, parlar de 
tonteries, vigilar les paraules, supèrbia, donar lliçons. I precisament, i ho diem amb el 
més bon ànim i sense cap ànim de portar a crispació. I ho diem amb les millors 
paraules que podem, el que demanem precisament és que l’Alcalde també s’apliqui 
aquestes paraules, perquè considerem que massa sovint també ens trobem amb 
faltes de respecte i amb atacs per discrepàncies polítiques. Que no comparteixi el que 
diem o el projecte que defensem ho podem entendre, només faltaria, però no que 
utilitzi el seu posicionament com Alcalde per tractar als regidors i regidores d’altres 
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grups polítics, no tant sols de grup d’Esquerra Republicana, o el posicionament 
d’altres grups com si tingués la veritat absoluta. Ningú la té. Hi això és el que 
demanaríem. 

... 
 
Primera Pregunta 
... 
 
A Cornellà disposem de diversos equipaments esportius municipals, llavors preguntem 
quantes persones de manteniment i consergeria hi ha en cada equipament i en quins 
horaris i quin és el personal directe de l’Ajuntament, quin subrogat i quin de Plans 
d’Ocupacions? 

... 
 
Segona Pregunta 
... 
 
Aquest any el 31 de desembre finalitza la concessió de la majoria de les parades del 
Mercat Municipal de Sant Ildefons. Els preguntem quins canvis i projectes hi ha per la 
renovació de les concessions i si s’han començat els contactes amb els i les 
propietàries de les parades que acaben la concessió per establir les noves 
concessions. 

... 
 
 
Formulats els precs i preguntes del Grup municipal d’ERC-AM, l’Alcalde 
formula la reflexió següent: 
... 
 
Jo també faré un prec, que us apliqueu aquest prec que meu fet. 

... 
 
 
Durant el transcurs d’aquesta sessió l’Alcaldia 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, circumstància que confirmen els assistents en no 
indicar res en contrari. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les dinou hores i vint 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. 
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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 24 de març de 2021, la qual ha estat aprovada en data 28 d’abril 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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