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ACTA PLE NÚM. 7/2021 

 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 30 DE JUNY 2021 
 
 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
PROCEDIMENT: SESSIÓ A DISTÀNCIA PER MITJANS ELECTRÒNICS 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 30 DE JUNY DE 2021 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les disset hores del dia 30 de 
juny 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 
 Sr. Ot García Ruiz 
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 Sr. Sergio Gómez Márquez 
 Sra. Lidia Gómez Pla 
 Sra. Maria Carmen López Álvarez 
 Sra. Nelia Martínez Gallardo 
 Sr. Daniel Martínez Rodríguez 
 Sra. Aurora Mendo Sánchez 
 Sr. Pedro Millan Rodríguez 
 Sra. Joana Piñero Romera 
 Sr. Enrique Vanacloy Valiente 
 Sra. Teresa Vidal Llargués 
 
 
Secretària General Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor Sr. Joan R. Sagalés Guillamón 
 
 
 

NO ASSISTENTS 
 
Excusen 
 Sra. Elisabet García Petit 
 
 
 
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 I VIDEO ACTA NÚM. 5/2021, 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 26 DE MAIG D’ENGUANY. 

Aprovar acta núm. 5/2021 

L’esborrany de l’acta ha estat lliurat a tots els regidors i regidores junt amb la 
convocatòria d’aquesta sessió. 
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PUNT SEGON.- APROVACIÓ DE L’ACTA I VIDEO ACTA NÚM. 6/2021, 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 14 DE JUNY 
D’ENGUANY. 

Aprovar acta núm. 6/2021 

L’esborrany de l’acta ha estat lliurat a tots els regidors i regidores junt amb la 
convocatòria d’aquesta sessió. 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ DELS PUNTS 1 I 2 
 
Les intervencions relacionades amb els punts 1 i 2 consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:00:09 al 00:00:26 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a00
0e?startAt=9.0 
 
 
VOTACIÓ DELS PUNTS 1 I 2 
 
Sotmeses a votació les dues actes son aprovades per unanimitat dels vint-i-
quatre regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
PUNT TERCER.- 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. 2199/2021 de data 27 de maig 
... 
 
Vista la necessitat de cobrir un lloc de treball d’Assistent Infantil, a l’Escola Bressol 
Linda Vista, com a conseqüència de l’incapacitat temporal de la senyora Cristina 
Pablos Castellón, als efectes de garantir el normal funcionament del servei, 
 
Atès que no es disposa d’una llista d’ordre de preferència actualitzada per cobrir 
absències o vacants d’assistent/a infantil, es fa necessari la revisió dels currículums 
lliurats per les persones interessades en cobrir l’esmentada especialitat. 
 
Atès que la senyora Laura del Campo Murrugarra té els coneixements i les aptituds 
necessàries per la realització de les esmentades tasques, i reuneix les condicions i 
capacitats requerides per ocupar el lloc de treball d’assistenta infantil, i ha mostrat 
interès en acceptar l’oferta laboral proposada, 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a000e?startAt=9.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a000e?startAt=9.0
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Atès el que preveuen els articles 16 i 94 del Reglament del Personal al Servei de les 
Entitats Locals així com l’article 12 del Reial Decret 2/2015 de 23 d’octubre pel qual 
s’aprova el text refós de l’Estatut dels Treballadors, i l’article 4t del Reial Decret 
2720/1998, 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària per atendre l’esmentada contractació en el 
Capítol I del pressupost d’aquest Ajuntament, a les partides pressupostàries 
07803230C1310000 i 07803230C1600000, 
 
Atès 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 5 
d’octubre de 2017, als efectes del que disposa l’article 9 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Atès que el lloc de treball d’assistent/a infantil, 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. 
842/2021 de data 3 de març, el qual va ser publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 11 de març de 2021. 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Declarar raons d’urgència per poder contractar a un/a assistent/a infantil. 
 
Segon.- Autoritzar la contractació laboral d’interinitat a temps parcial de la senyora 
Paula del Campo Murrugarra, en qualitat d’assistent/a infantil de les escoles bressol 
d’aquest Ajuntament, per què substitueixi la senyora Cristina Pablos Castellón, amb 
efectes 26 de maig de 2021 i fins la seva reincorporació o fins a la fi del curs escolar 
2020/2021, o bé fins que s’hagués de resoldre per qualsevol dels supòsits recollits en 
l’article 24 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aplicables a 
aquesta modalitat contractual. 
 
Tercer.- Adscriure a l’esmentada empleada al lloc de treball d’Assistent Infantil del 
Departament d’Educació, establint-li  les retribucions i la resta de condicions de 
treball establertes en el pacte de condicions de treball del personal de l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat i dels seus Organismes Autònoms. 
 
Quart.- Abonar el concepte productivitat d’octubre regularitzat d’acord al criteri 
establert al Decret d’Alcaldia núm. 243/07, de data 25 de gener de 2007 que regula el 
prorrateig de la paga d’octubre amb efectes del dia d’inici del contracte/nomenament 
i fins a la finalització del mateix. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a la interessada, al seu Cap, al Comitè 
d’empresa i al Departament Personal als efectes oportuns. 
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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. 2221/2021 de data 28 de maig 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2019/3627, de 30 de setembre, posteriorment 
modificat per Decrets d’Alcaldia núm. 2492/2020 de 4 de setembre i 1553/2021 de 20 
d’abril, es va procedir a designar els membres que havien d’integrar, durant aquest 
mandat, el Ple del Consell Municipal de Serveis Socials de Cornellà de Llobregat, 
òrgan sectorial de participació de caràcter permanent i instrument de participació 
ciutadana en els assumptes municipals relacionats amb aquells àmbits d’activitat 
pública que afectin o es refereixin a la Serveis Socials, nomenant, paral·lelament, al 
funcionari interí senyor Agustí Chamorro Medina, Coordinador administratiu 
d’Educació i Política Social d’aquest Ajuntament, com a Secretari d’aquest Consell. 
 
Atès que per motius d’organització interna del departament, la Regidora Delegada de 
Política Social i Salut, mitjançant escrit de data 25 de maig d’enguany, proposa el 
nomenament de la funcionaria, senyora Esther Martínez Barnés, Coordinadora de 
Serveis Sectorials, a fi que desenvolupi les funcions de Secretaria del Consell Municipal 
de Serveis Socials de Cornellà, en substitució del funcionari interí senyor Agustín 
Chamorro Medina. 

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides i a 
la vista la proposta efectuada per la Regidora Delegada de Política Social i Salut. 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del senyor Agustín Chamorro Medina 
com a Secretari del Consell Municipal de Serveis Socials de Cornellà de Llobregat, i 
designar en el seu lloc a la senyora Esther Martínez Barnés, funcionaria i 
Coordinadora de Serveis Sectorials d’aquest Ajuntament, perquè, amb efectes del dia 
d’avui, desenvolupi les funcions de Secretaria del Consell Municipal de Serveis Socials 
de Cornellà atribuïdes a aquest càrrec per l’article 11 del seu Reglament Orgànic. 
 
Segon.- Comunicar aquest nomenament a les persones afectades i a la Regidora 
Delegada de Política Social i 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. 
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Tercer.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la primera sessió 
extraordinària que es convoqui, en compliment del que es disposa a l’article 22 del 
ROM, en concordança amb l'article 38, del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

... 
 
 
- Decret núm. 2380/2021 de data 10 de juny 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3629/19, de 30 de setembre, posteriorment 
modificat pel Decrets d’Alcaldia núm. 763/2020, de 17 de febrer, 1637/2020, de 11 de 
juny i 1465/2021, de 15 d’abril, es va procedir a designar els membres que, durant 
aquest mandat, havien d’integrar el Ple del Consell de la Dona de Cornellà de 
Llobregat, òrgan sectorial de participació de caràcter permanent i instrument de 
participació ciutadana en els assumptes municipals relacionats amb aquells àmbits 
d’activitat pública que afectin o es refereixin a la Dona. 
 
Atès que mitjançant instància – RE núm. 22264 de 3 de juny de 2021 - l’entitat 
Associació de Veïns Riera, que forma part integrant d’aquest Consell, proposa la 
designació d’un representat suplent. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l'article 7 d’aquest Reglament Orgànic, 
els membres del Ple del Consell han de ser nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú 
decret, a proposta de les Entitats del sector. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides  
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Designar  com a representant suplent de l’Associació de veïns Riera al Consell 
Municipal de la Dona de Cornellà de Llobregat, a la senyora Mª Concepción Zatón 
Pérez. 
 
Segon.- Comunicar aquest nomenament a la persona afectada i a la Secretaria del 
Consell, així com al Departament de Dona, als efectes escaients, i difondre el seu 
contingut, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació 
actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que 
disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
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Tercer.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució, en la primera 
sessió 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. 2413/2021 de data 10 de juny 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2645/2019 de 9 de juliol, es va procedir a designar 
els membres que, per delegació d’aquesta Alcaldia, havien d’assumir la presidència 
de les Comissions Informatives, i a adscriure, en qualitat de vocals, als diferents 
representants proposats pels Grups Polítics Municipals. 
 
Atès que com a conseqüència de noves necessitats organitzatives derivades de la 
nova condició de Diputada del Parlament de Catalunya de la regidora senyora Rocío 
García Pérez, resulta necessari deixar sense efecte la seva designació com a 
Presidenta delegada de la Comissió Informativa de Polítiques Socials i Comunitàries. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que legalment tinc conferides. 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la senyora Rocío García Pérez com a 
Presidenta delegada de la Comissió Informativa de Polítiques Socials i Comunitàries, i 
designar nova Presidenta delegada d’aquesta Comissió a la regidora senyora Joana 
Piñero Romera. 
 
Segon.- Aquesta delegació, en conformitat amb el que disposa l'article 177 del ROM, 
en concordança amb l’article 44 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, 
produirà efectes des del dia següent a la data de notificació d'aquest Decret ala 
Regidora afectada, i tindrà caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat 
d'advocació d'aquesta Alcaldia. 
 
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a les Regidores afectades, entenent-se 
acceptada la competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les vint-i-
quatre hores següents no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació, així 
com als Caps dels diferents Serveis Municipals i als funcionaris/es que actuen com a 
Secretaris/es de les esmentades Comissions per delegació de la Secretaria General de 
l’Ajuntament, pel seu coneixement i efectes. 
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Quart.- Publicar aquesta delegació en el Butlletí Oficial de la Província, en el Butlletí 
d'Informació Municipal i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del 
que disposa l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic, en concordança amb l'article 44.2 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, 
de 28 de novembre i amb l’article 169 del ROM i difondre el seu contingut, en 
compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i 
permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els 
articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a 
la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Cinquè.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera 
sessió extraordinària que es convoqui, en compliment del que es preveu a l’article 22 
del ROM, en concordança amb l'article 38 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

... 
 
 
- Decret núm. 2414/2021 de data 10 de juny 
... 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, 
d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat, en exercici de la 
potestat d'autoorganització que l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local i altra legislació concordant reconeix a 
aquest Ajuntament, es  va procedir a l'establiment de la nova organització municipal 
i, més concretament, a la designació dels membres de la Junta de Govern Local.  
 
Atès que com a conseqüència de noves necessitats organitzatives derivades de la 
nova condició de Diputada del Parlament de Catalunya de la regidora senyora Rocío 
García Pérez resulta necessari modificar la composició de la Junta de Govern Local. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
esmentada i en conformitat amb el que disposen els articles 73 a 75 del ROM 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Modificar el punt primer de la part dispositiva del Decret d’aquesta Alcaldia 
núm. 2497/2019 de data 20 de juny, i aprovar la nova configuració de la Junta de 
Govern Local que, en el successiu, quedarà integrada pels membres següents: 
 
■ President: senyor Antonio Balmón Arévalo 
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■ Vocals:  
 

• Senyora  Emilia Briones Matamales  
• Senyor  Antonio Martínez Flor 
• Senyor  Sergio Fernández Mesa 
• Senyora  Joana Piñero Romera 
• Senyor  Claudio Carmona Vargas 
• Senyor Ot García Ruiz 
• Senyora  Lidia Gómez Pla 

 
 
Segon.- Comunicar aquesta resolució a les Regidores afectades, als Portaveus dels 
Grups Polítics Municipals i als Caps dels diferents Serveis Municipals, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al Butlletí 
d’Informació Municipal, 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. 
 
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. 2435/2021 de data 11 de juny 
... 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, 
d’ 1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat, i mitjançant Decret 
d’aquesta Alcaldia núm. 2493/2019 de data 20 de juny, es va procedir a l'establiment 
de la nova organització municipal i, més concretament, a la designació dels Tinents i 
Tinentes d'Alcalde. 
 
Atès que com a conseqüència de noves necessitats organitzatives derivades de la 
nova condició de Diputada del Parlament de Catalunya de la regidora senyora Rocío 
García Pérez, resulta necessari modificar aquesta designació. 
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Atès que en conformitat amb el que disposa l'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l'article 55 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 68 del ROM, la designació 
dels Tinents d'Alcalde és competència d'aquesta Alcaldia, qui haurà de procedir al seu 
nomenament, mitjançant Decret, entre els membres de la Junta de Govern Local. 
 
Atès que en ús de les competències que atorga a aquesta Alcaldia l’article 53.2 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 concordança amb els articles 21.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 68 del ROM i 
demés legislació concordant, amb aquesta mateixa data i mitjançant Decret 
d’Alcaldia núm. 2414/2021 de 10 de juny, he procedit a la modificació dels membres 
que han de composar la  Junta de Govern Local,  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
anteriorment esmentada 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Modificar amb efectes del dia d'avui el punt primer de la part dispositiva del 
Decret d’aquesta Alcaldia núm. 2493/2019 de data 20 de juny, en el sentit de 
substituir com a Tinenta d'Alcalde d'aquest Ajuntament, a la Regidora senyora Rocío 
García Pérez per la Regidora senyora  Joana Piñero Romera, membre integrant de la 
Junta de Govern Local, restant configurat el règim de Tinents i Tinentes d’Alcalde 
d’aquest Ajuntament en els termes següents: 
 
- Primer Tinent d'Alcalde: senyor  Antonio Martínez Flor 
- Tinenta d'Alcalde:  senyora  Emilia Briones Matamales 
- Tinent d'Alcalde:  senyor  Sergio Fernández Mesa 
- Tinenta d'Alcalde:  senyora  Joana Piñero Romera 
- Tinent d'Alcalde: senyor  Claudio Carmona Vargas 
 
 
El primer Tinent d’Alcalde substituirà a aquesta Alcaldia en els casos de vacant, 
absència,  malaltia, o qualsevol altra impossibilitat: 
 
Segon.- Comunicar aquest Decret a les Tinentes d’Alcalde  afectades, fent constar a la 
senyora Joana Piñero Romera que haurà de mantenir informada a aquesta Alcaldia 
de l'exercici de les seves atribucions com Alcaldessa accidental, i que durant aquest 
no podran modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb 
anterioritat, ni atorgar altres de noves. 
 
 



 
 

 
 

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

 

 11 

 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest Decret, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament en la sessió 
extraordinària d’organització que es convoqui en compliment del que preveu l'article 
22.2 del ROM, en concordança amb l’article 38 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.  

... 
 
 
- Decret núm. 2436/2021 de data 11 de juny 
... 
 
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 pels 
Decrets núm. 3622/2019 de 30 de setembre i 842/2021, de 3 de març, 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, per una part, amb l’objecte modificar els 
regidors i regidores destinataris de les delegacions de competències relatives a 
l’aprovació dels contractes menors, a fi que aquesta recaigui en el regidor o regidora 
delegat de l’Àrea corresponent i, per l’altra, com a conseqüència de noves necessitats 
organitzatives derivades de la nova condició de Diputada del Parlament de Catalunya 
de la regidora senyora Rocío García Pérez. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
 

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 pels 
Decrets núm. 3622/2019 de 30 de setembre i 842/2021 de 3 de març, en el sentit 
d‘efectuar un reajustament de les Àrees i de les matèries compreses en cada Àrea, i 
donar nova redacció a aquest Decret que, amb efectes del dia d’avui, restarà redactat 
en els termes següents: 
... 
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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 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 
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REGIDOR/REGIDORA 

 
ÀREA 

 
Emilia Briones Matamales 

 
Presidència 

 
Antonio Martínez Flor 

 
Política Territorial i Espai Públic 

 
Sergio Fernández Mesa 

 
Economia i Administració 

 
Joana Piñero Romera 

 
Polítiques Socials, Igualtat i 
Salut  

 
Claudio Carmona Vargas 

 
Polítiques Mediambientals i 
Comunitàries 

 
Ot García Ruiz 

 
Cultura i Comunicació 

 
Lidia Gómez Pla 

 
Educació, 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: 
 
 
 

PER TOTS ELS REGIDORS I REGIDORES DELEGATS D’ÀREA 

 
1. Aprovar els expedients de contractació de qualsevol naturalesa 

relacionats amb l’Àrea d’actuació, llevat els de caràcter patrimonial i 
d’atorgament de tota classe de concessions, quan la seva quantia no 
excedeixi dels límits següents: 
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 Respecte dels contractes administratius d’obres, serveis i 
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. Promoció, impuls i proposta de la resta d’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. 

 
3. 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. 

 
4. 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.  

 
5. 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.  

 
6. 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. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 
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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. 

 
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. 
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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. 

 
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. 
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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. 

 
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. 
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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. 
 
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. 
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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.  

 
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. 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 
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corresponen als Regidors i Regidores de cada Àrea en els termes previstos 
en aquest decret. 

 
2. 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. 

 
3. Proposta d’establiment, gestió i recaptació de tributs i preus públics. 
 
4. Inspecció tributària. 
 
5. Recaptació tributària. 
 
6. Planificació estratègica de l’Ajuntament des del punt de vista econòmic–

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

sancionadors que s’incoïn a partir de l’ incompliment de les obligacions 
tributàries. 

 
13. Reconeixement d’obligacions en tots aquells supòsits que no 

corresponguin a cap altre òrgan. 
 
14. 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. 

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

despeses financeres i amortitzacions. 
 
16. Autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en aquells supòsits 

que no correspongui a cap altre òrgan.  
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17. 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. 

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

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

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

de documents. 
 
25. Activitat estadística i vist-i-plau dels certificats d’empadronament. 
 
26. Coordinació de les Empreses Municipals en matèria econòmica i de 

personal. 
 
27. Assessoria Jurídica. 
 
28. 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. 

 
29. 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. 

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

responsabilitat patrimonial de competència de l’Alcaldia. 
 
31. 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. 



 22 

 
32. 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. 

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

Municipal.  
 
36. El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament. 
 
37. Unitat de Transparència. 
 
38. Pla Govern Obert. 
 
39. 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. 

 
40. La política de seguretat documental i digital. 
 
41. Foment de les polítiques de promoció i suport a les activitats 

empresarials. 
 
42. 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, IGUALTAT 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. 
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5. Gestió i direcció dels Plans d’Ocupació promoguts o gestionats per 

l’Ajuntament. 
 
6. Agenda contra la solitud. 
 
7. Sanitat i Salut pública. 
 
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. Polítiques d’Igualtat. 
 
13. 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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 



 26 

 
 
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 D’EDUCACIÓ, JOVENTUT I ACCIÓ CIUTADANA  

 
1. Gestió i direcció de l’activitat educativa en tots els seus aspectes, llevat de 

les funcions delegades a altres àrees. 
 
2. 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. 

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

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

activitats educatives. 
 
5. Gestió i direcció dels programes municipals relatius als Instituts 

d’Educació Secundaria. 
 
6. 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. 
 
 Gestió dels programes de ludoteques. 
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7. Coordinació i seguiment de la gestió relacionada amb La Fundació pel 

Foment de la Societat del Coneixement.  
 
8. 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. 

 
9. Gestió i direcció del Centre d’Informació Juvenil. 
 
10. Gestió i direcció dels equipaments públics destinats a serveis a la joventut, 

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

Regidors de Districte.  
 
14. Impuls, direcció i gestió dels programes d’Acció Comunitària d’abast 

general. 
 
15. 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. 



 28 

 
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: 
 
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. 
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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 ...................... 

 
... 

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. 
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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 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. 2569/2021 de data 22 de juny 
... 
 
Mitjançant Decret núm. 2510/2019, de 1 de juliol, posteriorment modificat pel Decret 
d’Alcaldia núm. 2545/2019, de 5 de juliol, aquesta Alcaldia va procedir crear la 
Comissió Executiva, com a òrgan complementari de l’organització municipal, amb 
funcions caràcter consultiu i directiu de caràcter no resolutori i a designar als seus 
membres. 
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Atès que com a conseqüència de noves necessitats organitzatives derivades de la 
nova condició de Diputada del Parlament de Catalunya de la regidora senyora Rocío 
García Pérez, resulta necessari deixar sense efecte el seu nomenament com a membre 
d’aquesta Comissió Executiva. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides,  
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Rocío García Pérez, com a 
membre de la Comissió Executiva. 
 
Segon.- Comunicar la present resolució a la Regidora afectada pel seu coneixement i 
efectes. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la present resolució en la primera 
sessió extraordinària que se celebri, en compliment de lo previs a l’article 38 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

... 
 
 
- Decret núm. 2570/2021 de data 22 de juny 
... 
 
Mitjançant Decret d’aquesta Alcaldia núm. 2022/2017, de 26 d’abril, es va constituir 
la Taula Tècnica d’Infància de Cornellà de Llobregat, com a òrgan complementari de 
l’organització municipal, amb la naturalesa jurídica prevista a l’article 94 del ROM i el 
règim jurídic i les funcions contemplades al Decret 250/2013, de 12 de novembre, 
regulador de la Taula Nacional i les taules territorials i locals d’infància. 
 
Atès que mitjançant Decret d’Alcadia núm. 3623/2019, es va procedir a nomenar els 
membres que durant aquesta legislatura havien d’integrar la Taula Tècnica d’Infància 
de Cornellà de Llobregat 
 
Atès que com a conseqüència de les noves necessitats organitzatives derivades de la 
nova condició de Diputada del Parlament de Catalunya de la regidora senyora Rocío 
García Pérez, aquesta Alcaldia, mitjançant Decret núm. 2436/2021, de 11 de juny, ha 
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procedit a modificar el règim de delegacions  de les seves atribucions i competències 
en els regidors i regidores municipals, el que genera ara la necessitat de modificar la 
presidència de la Taula Tècnica de la Infància de Cornellà de Llobregat, que segons 
disposa  l’article 4.2 del Decret 250/2013, de 12 de novembre, regulador de la Taula 
Nacional i les taules territorials i locals d’infància, s’ha d’exercir per la regidoria titular 
del departament competent en matèria d’infància i adolescència. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les competències que li confereix l’article 94 
del ROM, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Senyora Rocío García Pérez, com a 
presidenta de la Taula Tècnica de la Infància de Cornellà de Llobregat i designar en el 
seu lloc a la regidora Lidia Gómez Pla, Regidora de l’àrea d’Educació, Joventut i Acció 
Ciutadana. 
 
Segon.- Notificar aquesta Resolució als diferents Organismes i Administracions 
representades a la Taula i als seus components, així com al Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució, en la primera sessió 
ordinària 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. 2571/2021 de data 22 de juny 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3624/2019, de 30 de setembre, modificat 
posteriorment pel Decret d’Alcaldia núm. 2494/2020, de 4 de setembre, es va 
procedir a designar  als membres que havien d’integrar el Ple Consell Comunitari de la 
Infància i l’Adolescència de Cornellà de Llobregat, òrgan sectorial de participació de 
caràcter permanent i competències de caire informatiu però no resolutiu, i instrument 
de participació ciutadana en aquelles qüestions referides a la problemàtica d’aquest 
sector a la ciutat. 
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Atès que com a conseqüència de noves necessitats organitzatives derivades de la 
nova condició de Diputada del Parlament de Catalunya de la regidora senyora Rocío 
García Pérez, resulta necessari deixar sense efecte el seu nomenament com a 
Vicepresidenta del Ple del Consell Comunitari de la Infància i l’Adolescència de 
Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que segons disposa l'article 10 del seu Reglament Orgànic regulador, correspon 
a aquesta Alcaldia, en la seva condició de President nat d’aquest Consell, el 
nomenament del regidor o regidora que hagi d’assumir la seva vicepresidència. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la senyora Rocío García Pérez com a 
Vicepresidenta del Ple del Consell Comunitari de la Infància i l’Adolescència de 
Cornellà de Llobregat, i designar nova Vicepresidenta d’aquest Consell a la regidora 
senyora Lídia Gómez Pla. 
 
Segon.- Comunicar aquest nomenament a les regidores afectades i a la Secretaria del 
Consell, així com al Departament de Família, 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 
extraordinària que es convoqui, en compliment del que es disposa a l’article 22 del 
ROM, en concordança amb l'article 38, del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

... 
 
 
- Decret núm. 2572/2021 de data 22 de juny 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3629/19, de 30 de setembre, posteriorment 
modificat pels Decrets d’Alcaldia núm. 763/2020, de 17 de febrer, 1637/2020, de 11 
de juny, 1465/2021, de 15 d’abril i 2380/2021, de 10 de juny, es va procedir a 
designar els membres que durant aquest mandat havien d’integrar el Ple del Consell 
de la Dona de Cornellà de Llobregat, òrgan sectorial de participació de caràcter 
permanent i instrument de participació ciutadana en els assumptes municipals 
relacionats amb aquells àmbits d’activitat pública que afectin o es refereixin a la 
Dona. 
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Atès que com a conseqüència de noves necessitats organitzatives derivades de la 
nova condició de Diputada del Parlament de Catalunya de la regidora senyora Rocío 
García Pérez, resulta necessari deixar sense efecte el seu nomenament com a 
Vicepresidenta del Ple del Consell de la Dona de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que segons disposa l'article 10 del seu Reglament Orgànic regulador, correspon 
a aquesta Alcaldia, en la seva condició de President nat d’aquest Consell, el 
nomenament de la persona que, entre els membres del Ple del Consell, hagi d’assumir 
la seva vicepresidència. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la senyora Rocío García Pérez com a 
Vicepresidenta del Ple del Consell de la Dona de Cornellà de Llobregat, i designar nova 
Vicepresidenta d’aquest Consell a la regidora senyora Joana Piñero Romera 
 
Segon.- Comunicar aquest nomenament a les regidores afectades i a la Secretaria del 
Consell, així com al Departament de Dona, 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. 2573/2021 de data 22 de juny 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2413/2021 de 10 de juny, i com a conseqüència de 
noves necessitats organitzatives derivades de la nova condició de Diputada del 
Parlament de Catalunya de la regidora senyora Rocío García Pérez, es va procedir a 
nomenar nova Presidenta delegada de la Comissió Informativa de Polítiques Socials i 
Comunitàries a la regidora, senyora Joana Piñero Romera. 
 
Atès que segons Decret d’alcaldia núm. 2645/2019 de 9 de juliol, la regidora, senyora 
Joana Piñero Romera, ostenta també la condició de vocal d’aquesta Comissió 
Informativa en representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya/Candidatura de Progrés (PSC–CP). 
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Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que legalment tinc conferides. 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Modificar la representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya/Candidatura de Progrés (PSC–CP) en la Comissió Informativa de Polítiques 
Socials i Comunitàries, que en el successiu restarà conformada de la següent manera: 
 
• En representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 

Catalunya/Candidatura de Progrés (PSC–CP) 
 

- Titular: Senyor Ot García Ruiz 
- Suplent: Senyora Lídia Gómez Pla 

 
 
Segon.- Aquesta delegació, en conformitat amb el que disposa l'article 177 del ROM, 
en concordança amb l’article 44 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, 
produirà efectes des del dia següent a la data de notificació d'aquest Decret ala 
Regidora afectada, i tindrà caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat 
d'advocació d'aquesta Alcaldia. 
 
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a les Regidores afectades, entenent-se 
acceptada la competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les vint-i-
quatre hores següents no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació, així 
com als Caps dels diferents Serveis Municipals i als funcionaris/es que actuen com a 
Secretaris/es de les esmentades Comissions per delegació de la Secretaria General de 
l’Ajuntament, pel seu coneixement i efectes. 
 
Quart.- Publicar aquesta delegació en el Butlletí Oficial de la Província, en el Butlletí 
d'Informació Municipal i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del 
que disposa l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic, en concordança amb l'article 44.2 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, 
de 28 de novembre i amb l’article 169 del ROM i difondre el seu contingut, en 
compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i 
permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els 
articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a 
la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Cinquè.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera 
sessió extraordinària que es convoqui, en compliment del que es preveu a l’article 22 
del ROM, en concordança amb l'article 38 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

... 
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- Decret núm. 2574/2021 de data 22 de juny 
... 
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 2513/2019 de 1 de juliol, pel qual es procedia a 
designar com a Vicepresidenta del Consell Escolar Municipal a la Tinenta d'Alcalde i 
Regidora delegada de l’Àrea d’Igualtat i Educació, senyora Rocío García Pérez. 
 
Atès que com a conseqüència de noves necessitats organitzatives derivades de la 
nova condició de Diputada del Parlament de Catalunya de la regidora senyora Rocío 
García Pérez, resulta necessari modificar la seva designació de Vicepresidenta del 
Consell Escolar Municipal de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 10 d’aquest Reglament,  
l’Alcaldia pot designar un Regidor o Regidora per ocupar el càrrec de Vicepresident o 
Vicepresidenta del Consell, que tindrà com a funció específica la substitució del 
President en tots els seus drets i deures en els casos de malaltia, absència o delegació 
d’aquest. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,  
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de Vicepresidenta del  Consell Escolar 
Municipal de Cornellà de Llobregat, a la Tinenta d'Alcalde i Regidora delegada de 
l’Àrea d’Igualtat i Educació, senyora Rocío García Pérez, i nomenar en el seu lloc com 
a nova Vicepresidenta d’aquest Consell a la Sra. Lidia Gómez Pla, Regidora de l’àrea 
de Educació, Joventut i Acció Ciutadana, qui, en ús d’aquesta delegació, podrà 
substituir al President d’acord amb el que es preveu a l’article 10 del Reglament 
Regulador d’aquest Consell. 
 
Segon.- Comunicar aquesta resolució a les Regidores afectades, pel seu coneixement i 
efectes, així com al Departament municipal d’Educació, que l’haurà de posar en 
coneixement de la resta de membres del Consell Escolar Municipal, i difondre el 
contingut d’aquesta resolució, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment 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 d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament en la propera sessió 
que es convoqui en compliment del que preveu l’article 22 del ROM, en concordança 
amb l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals.  

... 
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- Decret núm. 2575/2021 de data 22 de juny 
... 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 125/2006, de 18 de gener, aquest Ajuntament va 
aprovar la constitució d’una Comissió interdepartamental de Seguiment, en execució 
de les previsions contingudes a l’article 24.1 del Reglament de l’ús de la llengua 
catalana, amb la missió de garantir el seu compliment.  
 
Atès que com a conseqüència de les noves necessitats organitzatives derivades de la 
nova condició de Diputada del Parlament de Catalunya de la regidora senyora Rocío 
García Pérez, aquesta Alcaldia, mitjançant Decret núm. 2436/2021, de 11 de juny, ha 
procedit a modificar el règim de delegacions  de les seves atribucions i competències 
en els regidors i regidores municipals, el que genera ara la necessitat de modificar la 
composició de la Comissió de Seguiment pel compliment del Reglament de l’ús de la 
llengua Catalana, respecte de la persona que hagi d’ocupar la seva Vicepresidència. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa l’article 24 del 
Reglament municipal de l’ús de la llengua catalana, 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament efectuat a favor de la regidora, Sra. 
Rocío García Pérez, com a Vicepresidenta de la Comissió de Seguiment pel 
compliment de la llengua Catalana, i nomenar en el seu lloc, a la regidora, Sra. Lidia 
Gómez Pla. 
 
Segon.- Comunicar aquest Decret a les regidores afectades, als efectes escaients i 
difondre el contingut d’aquesta resolució, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment 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 sessió 
extraordinària 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. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:00:27 al 00:01:30 
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https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a00
0e?startAt=27.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES SOCIALS I 
COMUNITÀRIES 
 
PUNT QUART.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ NÚMERO 2 DEL 
REGLAMENT REGULADOR DE LES NORMES DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 
DE L’ALUMNAT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ROSER CABANAS DE 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT.- 

Aprovar inicialment la 
modificació núm. 2 del Reglament 
regulador de les normes de 
preinscripció i matrícula de 
l’alumnat de l’Escola Municipal de 
Música Roser Cabanas. 

DICTAMEN 
... 
 
Atès el que disposa l’article 66.3.n) 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, els 
municipis per a la gestió dels seus interessos i en el àmbit de les seves competències, 
pot promoure tota classes d’activitats i prestar tots els serveis públics que 
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat de veïns. 
 
Atès que el municipi té competències pròpies en la programació cultural i la 
cooperació amb l’Administració en la creació, construcció i sosteniment dels centres 
culturals públics, així com exercir activitats complementàries de les pròpies 
administracions públiques per a la gestió dels seus interessos. 
 
Atès que l’objecte d’aquesta norma és la regulació del procés de preinscripció i 
matrícula de l’alumnat de l’Escola Municipal de Música Roser Cabanas de Cornellà de 
Llobregat, la qual ofereix educació musical de conformitat amb la normativa vigent 
aplicable.  
 
Atès que, en data 14 de desembre de 2017, es va aprovar definitivament l’actual i 
vigent Reglament de l’Escola Municipal de Música. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a000e?startAt=27.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a000e?startAt=27.0
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Atès el Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió 
de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, va ser 
modificat pel Decret 10/2012, de 31 de gener, i posteriorment pel Decret 31/2019, de 
5 de febrer. 
 
Atès que la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, la qual té per objecte regular el 
sistema educatiu de Catalunya, concretament el seu article 47.3 regula els criteris de 
prioritat en l’accés i estableix que el Govern podrà establir criteris específics en 
l’admissió a altres ensenyaments que no siguin els establerts en els apartats 1. i 2. 
d’aquest mateix article. 
 
Atès el Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del 
procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya, que deroga 
en part el Decret 75/2997, de 27 de març, mentre no es produeixi l’adaptació de les 
seves disposicions al nou Decret, segons estableix la seva disposició addicional sisena i 
que serà de tres cursos escolars a comptar des del curs 2021-2022. 
 
Vist que les modificacions proposades del Reglament de l’Escola Municipal de Música 
Roser Cabanas resulten indispensables com a conseqüència de l’afectació de 
pandèmies que estem patint pel COVID-19 o d’altres situacions extraordinàries que es 
puguin produir i que afecten directament, tant a la presència dels professors/es com 
d’alumnes. 
  
Vist l’informe favorable emes pel Cap de l’àrea de gestió de l’Àrea de Cultura, 
Joventut, Cooperació i Solidaritat. 
  
Vist l’informe favorable emes per la Cap Administrativa - Departament Administratiu 
Cultura, Esports, Igualtat, Joventut, d’Acció Comunitària, Solidaritat, Cooperació, 
Patrimoni Cultura i Biblioteques a l’aprovació del Reglament Regulador de l’Escola 
Municipal de Música Roser Cabanas. 
 
Atès que el Ple municipal és competent per l’aprovació del present acord, segons 
disposa l’article 52.2.d) 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 tot això, la Presidenta-delegada de la Comissió Informativa de Polítiques Socials i 
Comunitàries, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació número 2 del Reglament regulador de les 
normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat de l’Escola Municipal de Música 
Roser Cabanas de Cornellà de Llobregat, que es concreta en la modificació dels seus 
articles 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, així com afegir l’exposició de motius inicial i una nova 
disposició final com a tercera, els quals quedaran redactats en els termes següents:  
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S’afegeix l’exposició de motius amb el text següent: 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El Decret 75/2007, de 27 de març, modificat pel Decret 10/2012, de 31 de gener, i 
posteriorment pel Decret 31/2019, de 5 de febrer, pel qual s’estableix el procediment 
d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, 
a la seva a la Disposició Addicional segona estableix que l’admissió de l’alumnat a les 
escoles de música específiques sufragades amb fons públics, per cursar estudis que no 
condueixin a l’obtenció de títols amb validesa acadèmica, es regeix per les normes 
particulars que les corporacions locals titulars estableixen d’acord amb la legislació 
vigent i aquesta disposició. 
 
La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, la qual té per objecte regular el sistema 
educatiu de Catalunya, concretament el seu article 47.3 regula els criteris de prioritat 
en l’accés i estableix que el Govern podrà establir criteris específics en l’admissió a 
altres ensenyaments que no siguin els establerts en els apartats 1. i 2. d’aquest 
mateix article. 
 
El Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del 
procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya, que deroga 
el Decret 75/2997, de 27 de març, el Decret 19/2012, de 31 de gener i el Decret 
31/2019, de 5 de febrer, estableix en la seva disposició addicional sisena, punt 3. que 
mentre no es produeixi l’adaptació, segons els apartats 1. i 2. d’aquesta disposició, es 
mantenen vigents els articles 7, 8 i 9 i l’annex amb el barem del Decret 75/2007, de 
27 de maig; així com la seva disposició addicional segona relativa a criteris específics 
en l’admissió a altres ensenyaments i ofertes formatives.” 
 
En compliment del que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, aquest reglament s’adequa als 
principis de bona regulació que estableix l’art. 129 de l’esmentada Llei:  
 
En primer lloc, i en relació concreta amb els principis de necessitat i eficàcia, la 
iniciativa està justificada per una raó d’interès general que es concreta en la 
utilització de tots els mitjans possibles per garantir l’accés a l’educació musical no 
reglada amb l’objectiu de que les persones que accedeixin a una plaça arribin a tenir 
un nivell de coneixements adequats per practicar-los, adaptar el procediment 
d’admissió d’alumnes a l’escola a la legislació vigent, a situacions sobrevingudes i/o 
extraordinàries com la crisi sanitària produïda pel Covid-19, i a la realitat canviant de 
les demandes de la ciutadania, incorporant en l’esmentat procediment la tramitació 
on-line. 
  
En segon lloc, el de proporcionalitat, perquè conté la regulació imprescindible per 
atendre la necessitat que pretén satisfer la norma, en aplicació al procediment 
d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics 
establert en el Decret 75/2007, de 27 de març, modificat pel Decret 10/2012, de 31 de 
gener, i posteriorment pel Decret 31/2019, de 5 de febrer; a la llei 12/2009, de 10 de 
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juliol, d’Educació; al Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta 
educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de 
Catalunya; a la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
las Administracions Públiques, pel que fa als mitjans electrònics de les persones en les 
seves relacions amb les administracions públiques.  
 
En tercer lloc, el de seguretat jurídica, perquè aquesta iniciativa normativa s’exerceix 
de manera coherent amb la resta de l’ordenament jurídic vigent, nacional i de la Unió 
Europea, atès el fet que el Decret de 75/2007, de 27 de març, que es substitueix per la 
nova norma, es anterior a les normatives de rang legal sobre admissió d’alumnat i 
programació de l’oferta educativa. En concret, es anterior a la Llei 12/2009, de 10 de 
juliol, d’Educació que regula el sistema educatiu de Catalunya i a l’actual redacció 
dels preceptes relatius a aquestes dues matèries de la Llei Orgànica 2/2006, 
d’Educació, de 3 de maig.  
 
En quart lloc, el de transparència, perquè es possibilita l’accés senzill, universal i 
actualitzat a la normativa en vigor i els documents propis del seu procés d’elaboració, 
restant garantida la participació ciutadana d’acord amb aquest principi i tal com 
estableix l’art. 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, així com l’art. 10 i 69 de la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, donant 
compliment al tràmit de publicació al Portal de Transparència dels procediments 
normatius en curs d’elaboració, així com el de consulta pública mitjançant la 
publicació de la modificació d’aquest Reglament procediment per tal de que la 
ciutadania pogués conèixer-la i realitzar al·legacions, reclamació o suggeriments, no 
havent-se produït cap.  
 
En cinquè lloc, el d’eficiència, perquè s’eviten càrregues administratives innecessàries 
o accessòries i es preveu una gestió racional dels recursos públics.” 
 
Article 2 
 
L’article 2 que fins ara tenia el text literal: 
 
“Article 2.- Requisits d’admissió dels alumnes 
 
Per poder sol·licitar plaça a l’Escola Municipal de Música Roser Cabanas, és necessari 
haver complert quatre anys, com a mínim, o complir-los durant l’any natural en què 
se sol·liciti la incorporació.”  
 
Amb la modificació la seva redacció literal seria: 
 
“Article 2.- Admissió dels alumnes 
 
1.- Per poder sol·licitar plaça a l’Escola Municipal de Música Roser Cabanas, és 
necessari haver complert quatre anys, com a mínim, o complir-los durant l’any 
natural en què se sol·liciti la incorporació. 
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2.- Un cop finalitzat el període de preinscripció es podrà demanar plaça, fora de 
termini. Passant a formar part de la llista d’espera, seguint l’ordre després d’haver 
realitzat el sorteig.” 
 
 
Article 4 
 
L’article 4 que fins ara tenia el text literal: 
 
“Article 4.- Calendari de preinscripció i matrícula 
 
Cada curs escolar, mitjançant l’acord de l’òrgan competent, l'Ajuntament fixarà:  
 
• El calendari del procés de preinscripció, matrícula i forma del sorteig públic, amb 

indicació del lloc, les dates i l’horari.   
 
• La documentació necessària que s’haurà d’aportar en cada cas.” 
 
Amb la modificació la seva redacció literal seria: 
 
“Article 4.- Calendari de preinscripció i matrícula 
 
Cada curs escolar, mitjançant l’acord de l’òrgan competent, l'Ajuntament fixarà:  
 
• El calendari del procés de preinscripció, matrícula i forma del sorteig públic, amb 

indicació dels mitjans, les dates i l’horari. 
 
• La documentació necessària que s’haurà d’aportar en cada cas.” 
 
 
Article 6 
 
L’article 6 que fins ara tenia el text literal: 
 
“Article 6.- Procés de preinscripció 
 
1.- Al calendari de preinscripció i matrícula aprovat anualment s’indicaran els llocs 
per: 
 
a) Recollir i lliurar l’imprès amb la documentació requerida per sol·licitar plaça. 
 
b) Consultar les llistes provisionals i les definitives.  
 
2.- L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, es reserva el dret de demanar la 
documentació complementària que consideri necessària per tal de comprovar les 
situacions al·legades. 
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3.- L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat comprovarà d’ofici el compliment del 
requisit d’empadronament de la unitat familiar. En el cas de ser major d’edat o menor 
emancipat, es comprovarà l’empadronament de la persona. 
 
4.- La falsedat o el frau en les dades aportades suposarà l’anul·lació de la sol·licitud. 
 
5.- Pel que fa als nous alumnes de 9 a 11 anys, previ al sorteig d’adjudicació de 
places, serà l’equip directiu de l’Escola qui designarà el nivell del curs on s’han de 
matricular partint dels seus coneixements musicals i no de l’edat.” 
 
Amb la modificació la seva redacció literal seria: 
 
“Article 6.- Procés de preinscripció   
 
1.- Al calendari de preinscripció, matrícula i sorteig públic aprovat anualment 
s’indicaran els mitjans per: 
 
a) Obtenir i lliurar l’imprès amb la documentació requerida per sol·licitar plaça. 
 
b) Consultar les llistes provisionals i les definitives.  
 
2.- L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, es reserva el dret de demanar la 
documentació complementària que consideri necessària per tal de comprovar les 
situacions al·legades. 
 
3.- No es consideraran vàlides les sol·licituds incomplertes. 
 
4.- L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat comprovarà d’ofici el compliment del 
requisit d’empadronament de la unitat familiar. En el cas de ser major d’edat o menor 
emancipat, es comprovarà l’empadronament de la persona. 
 
5.- La falsedat o el frau en les dades aportades suposarà l’anul·lació de la sol·licitud. 
 
6.- Pel que fa als nous alumnes de 9 a 11 anys, previ al sorteig d’adjudicació de 
places, serà l’equip directiu de l’Escola qui designarà el nivell del curs on s’han de 
matricular partint dels seus coneixements musicals i no de l’edat.” 
 
 
Article 7 
 
L’article 7 que fins ara tenia el text literal: 
 
“Article 7.- Procediment d’adjudicació de places i sorteig públic 
 
1.- Si la demanda no supera l’oferta de places, s’adjudicaran directament totes les 
places sol·licitades. 
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2.-Si la demanda supera l’oferta, s’efectuarà l’adjudicació de les places per sorteig 
públic, en la forma, el lloc, el dia i  l’hora que s’indiqui en el calendari anual de 
preinscripció i matrícula.  
 
3.- Si després de finalitzar la matrícula queden places vacants, s’oferiran i s’ 
adjudicaran seguint l’ordre de la llista d’espera tal com haurà quedat després del 
sorteig. 
 
4.- En les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar aquests criteris, es 
farà un sorteig públic que determinarà l’ordre per cobrir les places vacants i l’ordre de 
la llista d’espera. 
 
5.- En el cas de germans nascuts al mateix dia, a efectes administratius se’ls tractarà 
com a una única sol·licitud i passaran a ocupar tantes places com a número de 
germans siguin.” 
 
Amb la modificació la seva redacció literal seria: 
 
“Article 7.- Procediment d’adjudicació de places i sorteig públic 
 
1.- Si la demanda no supera l’oferta de places, s’adjudicaran directament totes les 
places sol·licitades. 
 
2.-Si la demanda supera l’oferta, s’efectuarà l’adjudicació de les places per sorteig 
públic, en la forma, el lloc, el dia i  l’hora que s’indiqui en el calendari anual de 
preinscripció, matrícula i sorteig públic. 
 
3.- Si després de finalitzar la matrícula queden places vacants, s’oferiran i s’ 
adjudicaran seguint l’ordre de la llista d’espera tal com haurà quedat després del 
sorteig. 
 
4.- En les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar aquests criteris, es 
farà un sorteig públic que determinarà l’ordre per cobrir les places vacants i l’ordre de 
la llista d’espera. 
 
5.- En el cas de germans nascuts el mateix dia, a efectes administratius se’ls tractarà 
com a una única sol·licitud i passaran a ocupar tantes places com a número de 
germans siguin.” 
 
 
Article 8 
 
L’article 8 que fins ara tenia el text literal: 
 
“Article 8.- Matrícula 
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1.- Els sol·licitants d’una plaça a l’Escola de Música que estiguin inclosos en les llistes 
definitives hauran de formalitzar la matrícula dins el període que s’indiqui al calendari  
anual del procés de preinscripció i matrícula, amb la documentació que es requereixi.  
 
2.- La no formalització de la matrícula en les dates establertes suposarà la pèrdua del 
dret a una plaça a l’Escola de Música, sense necessitat de prèvia comunicació a 
l’interessat/da. 
 
3.- Un cop matriculat, si vol renunciar a la plaça, l’alumne podrà fer-ho tal com 
s’indica a l’article 12 i concordants d’aquest Reglament.” 
 
Amb la modificació la seva redacció literal seria: 
 
“Article 8.- Matrícula 
 
1.- Els sol·licitants d’una plaça a l’Escola de Música que estiguin inclosos en les llistes 
definitives hauran de formalitzar la matrícula dins el període que s’indiqui al calendari 
anual del procés de preinscripció, matrícula i sorteig públic, amb la documentació que 
es requereixi 
 
2.- La no formalització de la matrícula en les dates establertes suposarà la pèrdua del 
dret a una plaça a l’Escola de Música, sense necessitat de prèvia comunicació a 
l’interessat/da. 
 
3.- Un cop matriculat, si vol renunciar a la plaça, l’alumne/a podrà fer-ho tal com 
s’indica a l’article 12 i concordants d’aquest Reglament.” 
 
 
Article 10 
 
L’article 10 que fins ara tenia el text literal: 
 
“Article 10.- Preus i pagament dels serveis 
 
1.- Els imports dels rebuts són els aprovats per l’Ordenança reguladora del preu públic 
per la prestació del servei a l’Escola Municipal de Música, la vigència de la qual serà 
per curs escolar. 
 
2.- Als alumnes que no compleixin el requisit d’empadronament a Cornellà de 
Llobregat els serà aplicat el preu públic establert per als no residents. 
 
3.- Mensualment s’emetrà un rebut en funció dels serveis concertats, que es farà 
efectiu a mes vençut, dins de la segona quinzena del mes següent i que es cobrarà  
per domiciliació bancària. Si el rebut emès restés sense pagar tindria el mateix 
tractament que qualsevol impost municipal. 
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4.- El rebut corresponent al primer mes de servei inclourà el cobrament de la quota de 
material, d’acord amb els preus públics establerts a la corresponent ordenança fiscal 
per a cada curs escolar. 
 
5.- Serà requisit imprescindible per als alumnes que ja són a l’Escola i que vulguin 
continuar al centre el proper curs escolar, estar al corrent de pagament de les seves 
quotes a l’Escola Municipal de Música abans de l’inici del curs, ja que, en cas contrari, 
això suposaria la pèrdua de la seva plaça.” 
 
Amb la modificació la seva redacció literal seria: 
 
“Article 10.- Preus i pagament dels serveis  
 
1.- Els imports dels rebuts són els aprovats per l’Ordenança reguladora del preu públic 
per la prestació del servei a l’Escola Municipal de Música, la vigència de la qual serà 
per curs escolar. 
 
2.- Als alumnes que no compleixin el requisit d’empadronament a Cornellà de 
Llobregat els serà aplicat el preu públic establert per als no residents. 
 
3.- Mensualment s’emetrà un rebut en funció dels serveis concertats, que es farà 
efectiu a mes vençut, dins de la segona quinzena del mes següent i que es cobrarà  
per domiciliació bancària. Si el rebut emès restés sense pagar tindria el mateix 
tractament que qualsevol impost municipal. 
  
4.- Al rebut emes mensualment, si escau, s’aplicarà un descompte per absència del/de 
la professor/a,  proporcional a la classe o classes que sigui absent. 
 
5.- El rebut corresponent al primer mes de servei inclourà el cobrament de la quota de 
material, d’acord amb els preus públics establerts a la corresponent ordenança fiscal 
per a cada curs escolar. 
 
6.- Serà requisit imprescindible per als alumnes que ja són a l’Escola i que vulguin 
continuar al centre el proper curs escolar, estar al corrent de pagament de les seves 
quotes a l’Escola Municipal de Música abans de l’inici del curs, ja que, en cas contrari, 
això suposaria la pèrdua de la seva plaça.” 
 
 
Article 11 
 
L’article 11 que fins ara tenia el text literal: 
 
“Article 11.-  Altes i baixes dels serveis  
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1.- Per donar-se d’alta, durant el curs escolar, per cobrir les places vacants a l’Escola 
Municipal de Música, caldrà emplenar un imprès de matrícula a la mateixa Escola. Si 
l’alta es produeix entre el dia 1 i el dia 15 del mes es cobrarà la quota mensual 
íntegra, mentre que si es produeix després del dia 15 es cobrarà la meitat de la quota 
mensual.  
 
2.-Per donar-se de baixa de l’Escola durant el curs escolar, és imprescindible emplenar 
un imprès de baixa i adreçar-lo a l’Administració de l’Escola Municipal de Música. Si la 
baixa es produeix entre el dia 1 i el dia 15 del mes es cobrarà la meitat de la quota 
mensual, mentre que si es produeix després del dia 15 es cobrarà la quota mensual 
integra.  En qualsevol cas, la baixa del centre no comportarà la devolució de la quota 
anual de material. 
 
3.- En cas que un/a alumne/a estigui matriculat/da a l’Escola Municipal de Música i 
no assisteixi durant un mes seguit sense causa justificada, se li donarà la baixa d’ofici, 
tot i estar al corrent de pagament, prèvia comunicació a l’alumne/a, i sense perjudici 
de l’obligació d’abonar les quotes corresponents del servei contractat i no utilitzat. La 
plaça vacant s’adjudicarà la plaça a la primera persona de la llista d’espera.” 
 
Amb la modificació la seva redacció literal seria: 
 
“Article 11.- Altes i baixes dels serveis  
 
1.- Per donar-se d’alta, durant el curs escolar, per cobrir les places vacants a l’Escola 
Municipal de Música, caldrà emplenar un imprès de matrícula que facilitarà la 
mateixa Escola. Si l’alta es produeix entre el dia 1 i el dia 15 del mes es cobrarà la 
quota mensual íntegra, mentre que si es produeix després del dia 15 es cobrarà la 
meitat de la quota mensual.  
 
2.- Per donar-se de baixa de l’Escola durant el curs escolar, és imprescindible 
emplenar un imprès de baixa i adreçar-lo a l’Administració de l’Escola Municipal de 
Música. Si la baixa es produeix entre el dia 1 i el dia 15 del mes es cobrarà la meitat 
de la quota mensual, mentre que si es produeix després del dia 15 es cobrarà la quota 
mensual integra.  En qualsevol cas, la baixa del centre no comportarà la devolució de 
la quota anual de material. 
 
3.- En cas que un/a alumne/a estigui matriculat/da a l’Escola Municipal de Música i 
no assisteixi durant un mes seguit sense causa justificada(*), se li donarà la baixa 
d’ofici, tot i estar al corrent de pagament, prèvia comunicació a l’alumne/a, i sense 
perjudici de l’obligació d’abonar les quotes corresponents del servei contractat i no 
utilitzat. La plaça vacant s’adjudicarà a la primera persona de la llista d’espera.  
 
(*) Es considerarà causa justificada malaltia o indisposició que no li permeti a 
l’alumne/a assistir a classe o no li sigui possible realitzar la classe. Aquesta causa 
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s’haurà de justificar mitjançant el corresponent justificant mèdic, on s’especifiqui la 
causa.” 
 
Article 12 
 
L’article 12 que fins ara tenia el text literal: 
 
“Article 12.- Renúncia a una plaça de l’Escola de Música 
 
1.- Quan un sol·licitant hagi formalitzat la matrícula i posteriorment hi renunciï el dia 
abans del l’inici del curs escolar, haurà d’emplenar un imprès de renúncia que li serà 
facilitat a l’Escola de Música i es procedirà a arxivar definitivament l’expedient. 
 
2.- En el cas que la renúncia s’efectuï a partir del període esmentat en el paràgraf 
anterior, comportarà que no sigui considerada com a tal sinó com una baixa i, en 
conseqüència, es procedirà al cobrament del primer rebut tal com s’indica a l’article 
11.2 d’aquest Reglament.” 
 
Amb la modificació la seva redacció literal seria: 
 
“Article 12.- Renúncia a una plaça de l’Escola de Música 
 
1.- Quan un sol·licitant hagi formalitzat la matrícula i posteriorment hi renunciï el dia 
abans del l’inici del curs escolar, haurà d’emplenar un imprès de renúncia que li serà 
facilitat per l’Escola de Música i es procedirà a arxivar definitivament l’expedient. 
 
2.- En el cas que la renúncia s’efectuï un cop s’hagi iniciat el curs, comportarà que no 
sigui considerada com a tal sinó com una baixa i, en conseqüència, es procedirà al 
cobrament del primer rebut tal com s’indica a l’article 11.2 d’aquest Reglament.” 
 
 
 
S’afegeix una nova disposició final amb el text següent: 
 
Disposició final Tercera 
 
Pel que fa a allò no regulat en aquest Reglament s’estarà a la normativa establerta 
per la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
El text del Reglament derivat d’aquesta modificació és el que figura com a Annex I 
d’aquest acord. 
 
 
Segon.- Sotmetre l’aprovació inicial de la modificació d’aquest Reglament Regulador 
de les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat de l’Escola Municipal de 
Música Roser Cabanas de Cornellà de Llobregat, la qual ofereix  educació musical al 
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seu alumnat, a informació pública i audiència als interessats, per un termini de trenta 
dies, a efectes de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del 
corresponent Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la 
Generalitat, en un diari dels de major difusió de la Província i al Tauler d’Anuncis 
d’aquest Ajuntament, transcorregut el qual sense que s’hagi presentat cap 
reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovada definitivament sense necessitat de 
nou acord. 
 
També es donarà difusió, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la 
seva publicació en la Seu electrònica municipal - Portal de Transparència. 
 
Tercer.- Aprovada definitivament aquesta modificació del Reglament regulador de les 
normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat de l’Escola Municipal de Música 
Roser Cabanas de Cornellà de Llobregat, es publicarà íntegrament el seu text en el 
Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor un cop transcorreguts quinze dies a 
partir de la seva total publicació. 
 
Així mateix es publicarà en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i s’inserirà el 
corresponent edicte en el Diari Oficial de la Generalitat i en el Butlletí d’Informació 
Municipal, anunciant la referència del Butlletí Oficial de la Província en que s’hagi 
publicat íntegrament el text. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de 
Catalunya, als efectes previstos a l’article 65.3 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals, dins del termini dels quinze dies següents a la seva aprovació 
definitiva. 
 
Cinquè.- Una vegada en vigor, incloure el text íntegre de la modificació, mitjançant la 
publicació del text resultant, a la Intranet municipal, pel seu coneixement per la 
ciutadania i per facilitar la seva consulta pels diferents Departaments municipals, i 
donar-hi difusió, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva 
publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal - Portal de 
Transparència, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 
19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, 8 i 
següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya, i preceptes concordants de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques. 
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ANNEX I 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
REGLAMENT REGULADOR DEL PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DE 
L’ALUMNAT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ROSER CABANAS DE CORNELLÀ 
DE LLOBREGAT  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El Decret 75/2007, de 27 de març, modificat pel Decret 10/2012, de 31 de gener, i 
posteriorment pel Decret 31/2019, de 5 de febrer, pel qual s’estableix el procediment 
d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, 
a la seva a la Disposició Addicional segona estableix que l’admissió de l’alumnat a les 
escoles de música específiques sufragades amb fons públics, per cursar estudis que no 
condueixin a l’obtenció de títols amb validesa acadèmica, es regeix per les normes 
particulars que les corporacions locals titulars estableixen d’acord amb la legislació 
vigent i aquesta disposició. 
 
La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, la qual té per objecte regular el sistema 
educatiu de Catalunya, concretament el seu article 47.3 regula els criteris de prioritat 
en l’accés i estableix que el Govern podrà establir criteris específics en l’admissió a 
altres ensenyaments que no siguin els establerts en els apartats 1. i 2. d’aquest 
mateix article. 
 
El Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del 
procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya, que deroga 
el Decret 75/2997, de 27 de març, el Decret 19/2012, de 31 de gener i el Decret 
31/2019, de 5 de febrer, estableix en la seva disposició addicional sisena, punt 3. que 
mentre no es produeixi l’adaptació, segons els apartats 1. i 2. d’aquesta disposició, es 
mantenen vigents els articles 7, 8 i 9 i l’annex amb el barem del Decret 75/2007, de 
27 de maig; així com la seva disposició addicional segona relativa a criteris específics 
en l’admissió a altres ensenyaments i ofertes formatives. 
 
 
Article 1.- Objecte 
 
L’objecte d’aquesta norma és la regulació del procés de preinscripció de l’alumnat de 
l’Escola Municipal de Música Roser Cabanas de Cornellà de Llobregat, la qual ofereix 
educació musical, de conformitat amb la normativa aplicable. 
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Article 2.- Admissió dels alumnes 
 
1.- Per poder sol·licitar plaça a l’Escola Municipal de Música Roser Cabanas, és 
necessari haver complert quatre anys, com a mínim, o complir-los durant l’any 
natural en què se sol·liciti la incorporació. 
 
2.- Un cop finalitzat el període de preinscripció es podrà demanar plaça, fora de 
termini. Passant a formar part de la llista d’espera, seguint l’ordre després d’haver 
realitzat el sorteig. 
 
 
Article 3.- Criteris per al barem de prioritat en l’accés  
 
Per accedir a una plaça de l’Escola Municipal de Música tindran prioritat les persones 
sol·licitants que compleixin els criteris de barem següent: 
 
- Sol·licitants residents a Cornellà de Llobregat que estiguin 

inscrits al Padró Municipal d’habitants abans del període de 
preinscripció .................................................................................  5 punts 

- Sol·licitants amb germans/es a l’escola  ......................................  1 punt 
- Sol·licitants en llista d’espera des del curs anterior  .....................  2 punts 
- Sol·licitants que siguin famílies nombroses i/o monoparentals  ..  1 punt 
- Renda anual de la unitat familiar. Quan el pare o  la mare, 

tutor o tutora legal siguin beneficiaris de l’ajut de la renda 
mínima d’inserció .........................................................................  1 punt 

 
Si després de finalitzar la matrícula queden vacants, s’oferiran i s’adjudicaran seguint 
l’ordre de la llista d’espera tal i com haurà quedat després de l’aplicació del barem i/o 
el sorteig. 
 
 
Article 4.- Calendari de preinscripció i matrícula 
 
Cada curs escolar, mitjançant l’acord de l’òrgan competent, l'Ajuntament fixarà:  
 
• El calendari del procés de preinscripció, matrícula i forma del sorteig públic, amb 

indicació dels mitjans, les dates i l’horari.   
 
• La documentació necessària que s’haurà d’aportar en cada cas. 
 
 
Article 5.- Publicitat 
 
Cada curs escolar, l'Ajuntament exposarà en el tauler d’anuncis i en d’altres mitjans 
municipals a l’abast dels ciutadans la informació a què es refereix l'article anterior. 
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Article 6.- Procés de preinscripció 
 
1.- Al calendari de preinscripció, matrícula i sorteig públic aprovat anualment 
s’indicaran els mitjans per: 
 
a) Obtenir i lliurar l’imprès amb la documentació requerida per sol·licitar plaça. 
 
b) Consultar les llistes provisionals i les definitives.  
 
2.- L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, es reserva el dret de demanar la 
documentació complementària que consideri necessària per tal de comprovar les 
situacions al·legades. 
 
3.- No es consideraran vàlides les sol·licituds incomplertes. 
 
4.- L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat comprovarà d’ofici el compliment del 
requisit d’empadronament de la unitat familiar. En el cas de ser major d’edat o menor 
emancipat, es comprovarà l’empadronament de la persona. 
 
5.- La falsedat o el frau en les dades aportades suposarà l’anul·lació de la sol·licitud. 
 
6.- Pel que fa als nous alumnes de 9 a 11 anys, previ al sorteig d’adjudicació de 
places, serà l’equip directiu de l’Escola qui designarà el nivell del curs on s’han de 
matricular partint dels seus coneixements musicals i no de l’edat. 
 
 
Article 7.- Procediment d’adjudicació de places i sorteig públic 
 
1.- Si la demanda no supera l’oferta de places, s’adjudicaran directament totes les 
places sol·licitades. 
 
2.-Si la demanda supera l’oferta, s’efectuarà l’adjudicació de les places per sorteig 
públic, en la forma, el lloc, el dia i  l’hora que s’indiqui en el calendari anual de 
preinscripció, matrícula i sorteig públic. 
 
3.- Si després de finalitzar la matrícula queden places vacants, s’oferiran i s’ 
adjudicaran seguint l’ordre de la llista d’espera tal com haurà quedat després del 
sorteig. 
 
4.- En les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar aquests criteris, es 
farà un sorteig públic que determinarà l’ordre per cobrir les places vacants i l’ordre de 
la llista d’espera. 
 
5.- En el cas de germans nascuts el mateix dia, a efectes administratius se’ls tractarà 
com a una única sol·licitud i passaran a ocupar tantes places com a número de 
germans siguin. 
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Article 8.- Matrícula 
 
1.- Els  sol·licitants d’una plaça a l’Escola de Música que estiguin inclosos en les llistes 
definitives hauran de formalitzar la matrícula dins el període que s’indiqui al calendari 
anual del procés de preinscripció, matrícula i sorteig públic, amb la documentació que 
es requereixi.  
 
2.- La no formalització de la matrícula en les dates establertes suposarà la pèrdua del 
dret a una plaça a l’Escola de Música, sense necessitat de prèvia comunicació a 
l’interessat/da. 
 
3.- Un cop matriculat, si vol renunciar a la plaça, l’alumne/a podrà fer-ho tal com 
s’indica a l’article 12 i concordants d’aquest Reglament. 
 
 
Article 9.- Elecció d’instrument 
 
1.- En el moment de formalitzar la matrícula, l’Escola Municipal de Música oferirà als 
alumnes admesos,  les places que restin vacants.  
 
2.- Si en un instrument hi ha més demanda que oferta, es procedirà a celebrar un 
sorteig públic en el lloc, dia i hora que s’indiqui en el calendari de preinscripció i 
matrícula.  
 
3.- En el cas que es produeixin places vacants d’instrument durant el curs escolar, 
aquestes es cobriran seguint rigorosament l’ordre, primer de la llista de reserva 
d’alumnes del centre i després de la llista d’espera de nous alumnes. 
 
 
Article 10.- Preus i pagament dels serveis 
 
1.- Els imports dels rebuts són els aprovats per l’Ordenança reguladora del preu públic 
per la prestació del servei a l’Escola Municipal de Música, la vigència de la qual serà 
per curs escolar. 
 
2.- Als alumnes que no compleixin el requisit d’empadronament a Cornellà de 
Llobregat els serà aplicat el preu públic establert per als no residents. 
 
3.- Mensualment s’emetrà un rebut en funció dels serveis concertats, que es farà 
efectiu a mes vençut, dins de la segona quinzena del mes següent i que es cobrarà  
per domiciliació bancària. Si el rebut emès restés sense pagar tindria el mateix 
tractament que qualsevol impost municipal. 
 
4.- Al rebut emes mensualment, si escau, s’aplicarà un descompte per absència del/de 
la professor/a,  proporcional a la classe o classes que sigui absent. 
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5.- El rebut corresponent al primer mes de servei inclourà el cobrament de la quota de 
material, d’acord amb els preus públics establerts a la corresponent ordenança fiscal 
per a cada curs escolar. 
 
6.- Serà requisit imprescindible per als alumnes que ja són a l’Escola i que vulguin 
continuar al centre el proper curs escolar, estar al corrent de pagament de les seves 
quotes a l’Escola Municipal de Música abans de l’inici del curs, ja que, en cas contrari, 
això suposaria la pèrdua de la seva plaça. 
 
 
Article 11.- Altes i baixes dels serveis  
 
1.- Per donar-se d’alta, durant el curs escolar, per cobrir les places vacants a l’Escola 
Municipal de Música, caldrà emplenar un imprès de matrícula que facilitarà la 
mateixa Escola. Si l’alta es produeix entre el dia 1 i el dia 15 del mes es cobrarà la 
quota mensual íntegra, mentre que si es produeix després del dia 15 es cobrarà la 
meitat de la quota mensual.  
 
2.- Per donar-se de baixa de l’Escola durant el curs escolar, és imprescindible 
emplenar un imprès de baixa i adreçar-lo a l’Administració de l’Escola Municipal de 
Música. Si la baixa es produeix entre el dia 1 i el dia 15 del mes es cobrarà la meitat 
de la quota mensual, mentre que si es produeix després del dia 15 es cobrarà la quota 
mensual integra. En qualsevol cas, la baixa del centre no comportarà la devolució de 
la quota anual de material. 
 
3.- En cas que un/a alumne/a estigui matriculat/da a l’Escola Municipal de Música i 
no assisteixi durant un mes seguit sense causa justificada (*), se li donarà la baixa 
d’ofici, tot i estar al corrent de pagament, prèvia comunicació a l’alumne/a, i sense 
perjudici de l’obligació d’abonar les quotes corresponents del servei contractat i no 
utilitzat. La plaça vacant s’adjudicarà a la primera persona de la llista d’espera.  
(*) Es considerarà causa justificada malaltia o indisposició que no li permeti a 
l’alumne/a assistir a classe o no li sigui possible realitzar la classe. Aquesta causa 
s’haurà de justificar mitjançant el corresponent justificant mèdic, on s’especifiqui la 
causa. 
 
 
Article 12.- Renúncia a una plaça de l’Escola de Música 
 
1.- Quan un sol·licitant hagi formalitzat la matrícula i posteriorment hi renunciï el dia 
abans del l’inici del curs escolar, haurà d’emplenar un imprès de renúncia que li serà 
facilitat per l’Escola de Música i es procedirà a arxivar definitivament l’expedient. 
 
2.- En el cas que la renúncia s’efectuï un cop s’hagi iniciat el curs, comportarà que no 
sigui considerada com a tal sinó com una baixa i, en conseqüència, es procedirà al 
cobrament del primer rebut tal com s’indica a l’article 11.2 d’aquest Reglament. 
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Article 13.- Modificació dels serveis concertats 
 
1.- Els serveis concertats en la matriculació de l’alumne/a seran vàlids per a tot el curs 
escolar. No obstant això, es podran modificar, anul·lar o se’n podran concertar de 
nous, mitjançant la presentació dels impresos corresponents a l’Escola Municipal de 
Música, dins dels següents períodes: 
 
• De l’1 al 15 de novembre de l’any corresponent al curs escolar 
 
• De l’1 al 15 de febrer de l’any corresponent al curs escolar 
 
2.- Les modificacions d’altes dels serveis concertats entre l’1 i el 15 del mes de 
novembre i l’1 i 15 del mes de febrer de l’any corresponent al curs escolar, 
comportaran el cobrament de la quota mensual íntegra del servei.  
 
3.- Les modificacions de baixes dels serveis concertats entre l’1 i el 5  del mes de 
novembre i l’1 i 5 del mes de febrer de l’any corresponent al curs escolar no 
comportaran el cobrament de la quota mensual dels serveis en qüestió. 
 
4.- Les modificacions de baixes del serveis concertats realitzades entre el 6 i el 15 del 
mes de novembre i el 6 i el 15 del mes de febrer de l’any corresponent al curs escolar 
comportaran el cobrament de la meitat de la quota mensual dels serveis en qüestió. 
 
 
Disposició final Primera 
 
Aquest Reglament, que consta de 13 articles, entrarà en vigor, un cop aprovat 
definitivament per l’Ajuntament i publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la 
Província, quan hagi transcorregut el termini que preveu l’article 65.2 i 70.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
 
Disposició final Segona 
 
Aquest Reglament serà objecte d’avaluació normativa, als efectes i en el termes 
previstos a l’article 130 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, com a mínim, cada 5 anys a 
comptar de l’entrada en vigor de la primera modificació del Reglament. 
 
 
Disposició final Tercera 
 
Pel que fa a allò no regulat en aquest Reglament s’estarà a la normativa establerta 
per la Generalitat de Catalunya. 
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Disposició derogatòria 
 
Un cop entri en vigor el present Reglament quedaran derogades aquelles disposicions 
d’inferior o igual rang que regulin les matèries objecte del present Reglament. 
 
 
Ot García Ruiz 
Regidor Delegat de l’Àrea de Cultura i Comunicació 
 
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 00:01:31 al 00:01:44 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a00
0e?startAt=91.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
El dictamen es retirat per l’Alcaldia sense entrar en la fase de votació. 
 
 
 
 
PUNT CINQUÈ.- MANIFESTAR EL REBUIG A LES INTENCIONS TRANSMESES 
PELS SERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, SEGONS LES QUALS ES PROPOSA LA DESAPARICIÓ D’UNA LÍNIA 
DE P3 A L’ESCOLA SURIS I UNA LÍNIA DE 1R D’ESO A L’INSTITUT MIQUEL 
MARTÍ I POL PER AL CURS 2021-2022, PER GARANTIR ELS RECURSOS 
EDUCATIUS PER AQUESTS CENTRES I MANTENIR ELS DOS GRUPS OBERTS.- 

Manifestar el rebuig a les 
intencions transmeses pels 
Serveis Territorials al Baix 
Llobregat de la Generalitat de 
Catalunya, segons les quals es 
proposa la desaparició d’una línia 
de P3 a l’Escola Suris i una línia de 
1r d’ESO a l’Institut Miquel Martí i 
Pol. 

 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a000e?startAt=91.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a000e?startAt=91.0
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DICTAMEN 
... 
 
Atès que en data 3 de maig de 2021, es notifica per part de la Secció de Planificació 
Escolar dels Serveis Territorials al Baix Llobregat del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, el tancament d’un grup de P-3 a l’escola Suris i un grup de 
1r d’ ESO a l’ Institut Miquel Martí i Pol per al proper curs 2021/2022, amb les 
conseqüències que d’aquesta decisió se’n deriven especialment pel que fa a la 
reducció de recursos pedagògics i de suport a l’educació inclusiva de l’alumnat amb 
necessitats educatives específiques i a la qualitat del sistema educatiu públic de la 
nostra ciutat. 
 
Atès que des de l’Ajuntament s’envia en data 4 de maig de 2021 una carta de 
disconformitat vers aquests tancaments, ja que s’ha pres aquesta decisió  de forma 
unilateral per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, sense 
l’escaient deliberació i participació per part de la comunitat educativa de la ciutat, ni 
dels centres educatius afectats i sense convocar una nova Taula de Planificació per 
comptar amb l’opinió del nostre Ajuntament. 
 
Atès que el dia 11 de maig de 2021 es rep la resposta negativa per part de la Direcció 
dels Serveis Territorials al Baix Llobregat sobre mantenir oberts els grups. 
 
Atès que ens ha arribat per part de la comunitat educativa de l’escola Suris una carta 
manifestant el seu desacord en el tancament de la línia de P-3 i la no supressió de 
personal docent, ni de TEI, ni de cap desinversió en recursos humans ni econòmics de 
l’escola, demanant el suport de l’Ajuntament per evitar el tancament d’aquest grup. 
 
Atès que entenem que aquesta mesura s’ha pres exclusivament en termes 
economicistes per a la reducció de costos, i no permet replantejar i proposar altres 
escenaris molt més positius, oberts i socials per la millora de la qualitat educativa al 
municipi. 
 
Atès que el tancament de grups a la nostra ciutat evidencia una manca de planificació 
educativa i suposa un obstacle per a que els centres puguin desenvolupar amb èxit els 
seus projectes pedagògics i aconseguir un sistema educatiu públic inclusiu, equitatiu i 
de qualitat. 
 
Atès que és necessari dissenyar una bona planificació educativa i impulsar un 
augment suficient del pressupost en educació per part de la Generalitat de Catalunya, 
per donar resposta a les dificultats que té el nostre sistema educatiu, per millorar els 
mecanismes d'atenció a la diversitat tan complexa de gestionar en l’actual context i 
alhora tan necessària en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, per afrontar les 
deficiències estructurals generades durant anys de retallades i infrafinançament 
educatiu a tot Catalunya amb una dècada de retallades al sistema públic del país. 
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Atès que Cornellà de Llobregat absorbeix una gran quantitat de matrícula viva durant 
tot el curs i els dos centres esmentats són clars exemples d'aquest acolliment 
extemporani d'alumnat, cal considerar l’ impacte negatiu que tindria un tancament 
de grups a l’Escola Suris i a l’Institut Miquel Martí i Pol, aquests dos centres amb SIEI, 
que reben alumnat  de tot el municipi amb Necessitats Educatives Específiques per 
poder promoure un repartiment d’aquest alumnat d’una forma més equitativa entre 
tots els centres del municipi, tal com es desprèn del Pacte contra la Segregació 
Escolar. 
 
Atès que existeixen altres mesures en el context de reducció de matriculacions a P3 
que donarien un impuls a la millora de la qualitat educativa que passarien per no 
tancar cap línia ni aula de l'escola pública, la disminució de ràtios i la no supressió de 
personal docent a les escoles públiques. 
 
Atès que la baixada de ràtios per aula, obligada a causa de la pandèmia per Covid-19 
de la qual s’ha gaudit durant el curs escolar 2020-2021 s’ha evidenciat com a 
beneficiosa per atendre millor a l’alumnat amb necessitats educatives especials a les 
aules, per oferir un ensenyament més individualitzat i una correcta atenció de les 
necessitats per part dels equips professionals de les escoles i per explorar la 
implantació de noves metodologies a l'aula, noves maneres d'aprendre. 
 
Atès que múltiples estudis, informes nacionals i internacionals, aportacions 
acadèmiques i especialment, el pes de les evidències, ens demostren que l’escola 
pública garanteix la igualtat d’oportunitats i construeix una societat cohesionada. Per 
tant, tancar línies públiques significa  minvar el dret fonamental a una educació 
gratuïta i fa créixer un dels riscos com és la segregació escolar. 
 
Per tot això, la Presidenta delegada de la Comissió Informativa de Polítiques Socials i 
Comunitàries, previ dictamen de la Comissió, proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Manifestar el rebuig a les intencions transmeses pels Serveis Territorials al 
Baix Llobregat de la Generalitat de Catalunya, segons les quals es proposa la 
desaparició d’una línia de P3 a l’Escola Suris i una línia de 1r d’ ESO a l’Institut Miquel 
Martí i Pol per al curs 2021-2022, per garantir els recursos educatius per aquests 
centres i mantenir els dos grups oberts. 
 
Segon.- Establir una nova taula de reflexió per a la Planificació educativa al municipi 
de Cornellà de Llobregat davant la transformació del territori i creixement de la 
població en els darrers 10 anys. 
 
Tercer.- Traslladar els presents acords al Departament d'Educació de la Generalitat 
de Catalunya, a la Direcció dels Serveis Territorials al Baix Llobregat, a la comunitat 
educativa de l’escola Suris i de l’Institut Miquel Martí i Pol, a la FAMPA, al Consell 
Escolar Municipal, a les AMPA de l’escola Suris i de l’ Institut Miquel Martí i Pol. 

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

• Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’ERC/AM amb registre 
d’entrada 26021: 
... 
 
Esmena de Modificació del Primer Acord: 
 
Primer.- Reclamar als Serveis Territorials del Baix Llobregat que es convoqui 
urgentment la Taula de Planificació amb l’Ajuntament de Cornellà, per treballar 
conjuntament per establir el millor criteri per plantejar les línies i grups de les escoles i 
instituts de Cornellà i per garantir els recursos educatius per als centres públics de 
Cornellà de Llobregat. 

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

• Esmena núm. 2 presentada verbalment pel Grup Municipal d’EC-MC-ECG: 
... 
 
Esmena d’addició com nou punt Tercer: 
 
Tercer.- Reclamar als Serveis Territorials del Baix Llobregat que es convoqui 
urgentment la Taula de Planificació amb l’Ajuntament de Cornellà, per treballar 
conjuntament per establir el millor criteri per plantejar les línies i grups de les escoles i 
instituts de Cornellà i per garantir els recursos educatius per als centres públics de 
Cornellà de Llobregat. 

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

• Esmena núm. 3 presentada verbalment pel Grup Municipal d’ERC/AM:  
... 
 
Esmena d’addició com nou punt Tercer: 
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Tercer.- Reclamar als Serveis Territorials del Baix Llobregat que es convoqui 
urgentment la Taula de Planificació amb l’Ajuntament de Cornellà, per treballar 
conjuntament per establir el millor criteri per plantejar les línies i grups de les escoles i 
instituts de Cornellà i per garantir els recursos educatius per als centres públics de 
Cornellà de Llobregat. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:01:45 al 00:16:33 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a00
0e?startAt=105.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC/AM 
 
Després de la deliberació l’esmena es retira pel Grup municipal proponent 
sense entrar en la fase de votació. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL D’EC-MC-ECG 
 
L’esmena és acceptada i d’acord a l’article 133 del ROM, queda incorporada a 
la Moció. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 3 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC/AM 
 
Després de la deliberació, en coincidir amb l’esmena anterior i havent 
prosperat aquesta, decau aquesta tercera esmena parcial sense entrar en la 
fase de votació. 
 
 
DICTAMEN RESULTANT 
... 
 
Atès que en data 3 de maig de 2021, es notifica per part de la Secció de Planificació 
Escolar dels Serveis Territorials al Baix Llobregat del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, el tancament d’un grup de P-3 a l’escola Suris i un grup de 
1r d’ ESO a l’ Institut Miquel Martí i Pol per al proper curs 2021/2022, amb les 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a000e?startAt=105.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a000e?startAt=105.0
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conseqüències que d’aquesta decisió se’n deriven especialment pel que fa a la 
reducció de recursos pedagògics i de suport a l’educació inclusiva de l’alumnat amb 
necessitats educatives específiques i a la qualitat del sistema educatiu públic de la 
nostra ciutat. 
 
Atès que des de l’Ajuntament s’envia en data 4 de maig de 2021 una carta de 
disconformitat vers aquests tancaments, ja que s’ha pres aquesta decisió  de forma 
unilateral per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, sense 
l’escaient deliberació i participació per part de la comunitat educativa de la ciutat, ni 
dels centres educatius afectats i sense convocar una nova Taula de Planificació per 
comptar amb l’opinió del nostre Ajuntament. 
 
Atès que el dia 11 de maig de 2021 es rep la resposta negativa per part de la Direcció 
dels Serveis Territorials al Baix Llobregat sobre mantenir oberts els grups. 
 
Atès que ens ha arribat per part de la comunitat educativa de l’escola Suris una carta 
manifestant el seu desacord en el tancament de la línia de P-3 i la no supressió de 
personal docent, ni de TEI, ni de cap desinversió en recursos humans ni econòmics de 
l’escola, demanant el suport de l’Ajuntament per evitar el tancament d’aquest grup. 
 
Atès que entenem que aquesta mesura s’ha pres exclusivament en termes 
economicistes per a la reducció de costos, i no permet replantejar i proposar altres 
escenaris molt més positius, oberts i socials per la millora de la qualitat educativa al 
municipi. 
 
Atès que el tancament de grups a la nostra ciutat evidencia una manca de planificació 
educativa i suposa un obstacle per a que els centres puguin desenvolupar amb èxit els 
seus projectes pedagògics i aconseguir un sistema educatiu públic inclusiu, equitatiu i 
de qualitat. 
 
Atès que és necessari dissenyar una bona planificació educativa i impulsar un 
augment suficient del pressupost en educació per part de la Generalitat de Catalunya, 
per donar resposta a les dificultats que té el nostre sistema educatiu, per millorar els 
mecanismes d'atenció a la diversitat tan complexa de gestionar en l’actual context i 
alhora tan necessària en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, per afrontar les 
deficiències estructurals generades durant anys de retallades i infrafinançament 
educatiu a tot Catalunya amb una dècada de retallades al sistema públic del país. 
 
Atès que Cornellà de Llobregat absorbeix una gran quantitat de matrícula viva durant 
tot el curs i els dos centres esmentats són clars exemples d'aquest acolliment 
extemporani d'alumnat, cal considerar l’ impacte negatiu que tindria un tancament 
de grups a l’Escola Suris i a l’Institut Miquel Martí i Pol, aquests dos centres amb SIEI, 
que reben alumnat de tot el municipi amb Necessitats Educatives Específiques per 
poder promoure un repartiment d’aquest alumnat d’una forma més equitativa entre 
tots els centres del municipi, tal com es desprèn del Pacte contra la Segregació 
Escolar. 
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Atès que existeixen altres mesures en el context de reducció de matriculacions a P3 
que donarien un impuls a la millora de la qualitat educativa que passarien per no 
tancar cap línia ni aula de l'escola pública, la disminució de ràtios i la no supressió de 
personal docent a les escoles públiques. 
 
Atès que la baixada de ràtios per aula, obligada a causa de la pandèmia per Covid-19 
de la qual s’ha gaudit durant el curs escolar 2020-2021 s’ha evidenciat com a 
beneficiosa per atendre millor a l’alumnat amb necessitats educatives especials a les 
aules, per oferir un ensenyament més individualitzat i una correcta atenció de les 
necessitats per part dels equips professionals de les escoles i per explorar la 
implantació de noves metodologies a l'aula, noves maneres d'aprendre. 
 
Atès que múltiples estudis, informes nacionals i internacionals, aportacions 
acadèmiques i especialment, el pes de les evidències, ens demostren que l’escola 
pública garanteix la igualtat d’oportunitats i construeix una societat cohesionada. Per 
tant, tancar línies públiques significa  minvar el dret fonamental a una educació 
gratuïta i fa créixer un dels riscos com és la segregació escolar. 
 
Per tot això, la Presidenta delegada de la Comissió Informativa de Polítiques Socials i 
Comunitàries, previ dictamen de la Comissió, proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Manifestar el rebuig a les intencions transmeses pels Serveis Territorials al 
Baix Llobregat de la Generalitat de Catalunya, segons les quals es proposa la 
desaparició d’una línia de P3 a l’Escola Suris i una línia de 1r d’ ESO a l’Institut Miquel 
Martí i Pol per al curs 2021-2022, per garantir els recursos educatius per aquests 
centres i mantenir els dos grups oberts. 
 
Segon.- Establir una nova taula de reflexió per a la Planificació educativa al municipi 
de Cornellà de Llobregat davant la transformació del territori i creixement de la 
població en els darrers 10 anys. 
 
Tercer.- Reclamar als Serveis Territorials del Baix Llobregat que es convoqui 
urgentment la Taula de Planificació amb l’Ajuntament de Cornellà, per treballar 
conjuntament per establir el millor criteri per plantejar les línies i grups de les escoles i 
instituts de Cornellà i per garantir els recursos educatius per als centres públics de 
Cornellà de Llobregat. 
 
Quart.- Traslladar els presents acords al Departament d'Educació de la Generalitat de 
Catalunya, a la Direcció dels Serveis Territorials al Baix Llobregat, a la comunitat 
educativa de l’escola Suris i de l’Institut Miquel Martí i Pol, a la FAMPA, al Consell 
Escolar Municipal, a les AMPA de l’escola Suris i de l’ Institut Miquel Martí i Pol. 

... 
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VOTACIÓ DE LA DICTAMEN RESULTANT 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA 
 
 
A proposta de la Presidència es fa el debat conjunt dels punts 6 i 7 de l’Ordre 
del Dia, no manifestant-se cap oposició a la proposta. 
 
 
PUNT SISÈ.- APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 
18/2021 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. 18/2021 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 Guàrdia Urbana, per fer front a l’adquisició de nou 
material de seguretat, per un import de 25.600,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per crèdit extraordinari amb càrrec a romanent de 
tresoreria del departament d’Esports, per fer front a la indemnització per l’aturada 
del contracte de monitoratge i socorrisme de la piscina Can Millars, per un import de 
3.052,37 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per suplement de crèdit amb càrrec a baixes per 
anul·lació de despeses del departament de Política Territorial, per fer front al 
pagament de les aportacions al Parc Agrari del Baix Llobregat corresponents als 
exercicis 2018 i 2019, per un import de 1.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per suplement de crèdit amb càrrec a romanent de 
tresoreria amb finançament afectat del departament d’Intervenció, per fer front a la 
distribució de resultats de la Comunitat de la Plana del Galet de l’exercici 2020, per un 
import de 51.460,80 euros. 
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Vista la proposta de modificació per suplement de crèdit amb càrrec a baixes per 
anul·lació de despeses del departament de Premsa, per fer front a les despeses 
generades per d’impressió, distribució o disseny de fulletons, programes o altres 
publicacions, així com despeses de publicitat, per un import de 6.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per suplement de crèdit amb càrrec a baixes per 
anul·lació de despeses del departament d’Acció Social, per fer front a l’atorgament 
d’ajuts individuals com a contribució per pal·liar els efectes de la Covid-19, per un 
import de 45.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per suplement de crèdit amb càrrec a baixes per 
anul·lació de despeses del departament de Comerç i Turisme, per fer front a les 
despeses originades per les activitats organitzades pel departament, per un import de 
23.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a baixes 
per anul·lació de despeses del departament d’Esports, per a la modificació del conveni 
de col·laboració amb el Consell Esportiu del baix Llobregat per fer front a la part del 
programa Jocs Escolars corresponent als arbitratges, per import de 28.000,00 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 i 
Serveis, per fer front a la facturació de l’exercici i a diferents actuacions a la ciutat, 
per un import de 1.287.800,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Manteniment i serveis, per fer front a les 
diferents despeses originades per la recollida selectiva, la neteja de centres i tràmits 
de publicació, per un import de 488.500,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
baixes per anul·lació de despeses del departament de Cultura, per fer front a les 
despeses originades per l’adquisició de cortines i altres complements per l’Escola de 
Municipal de Música, per un import de 24.000,00 euros. 
 
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 del programa “Tot esperant pallassos”, per un import de 15.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament d’Integració i Mediació, per fer front a les 
despeses per impartir els cursos de mòdul B als nou vinguts a Cornellà, per un import 
de 3.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a baixes 
per anul·lació de despeses del departament d’Acció Social, per fer front a les despeses 
del servei de teleassistència, per un import de 125.368,12 euros. 
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Vista la proposta de modificació per crèdit extraordinari amb càrrec a romanent de 
tresoreria del departament de Guàrdia Urbana, per fer front a la despesa originada 
per la senyalització horitzontal a diferents carrers de la ciutat, per un import de 
200.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria del departament d’Estudis i Actuacions 
Ambientals, per fer front a les despeses necessàries per l’inici de la tramitació de 
diferents projectes d’obres, per un import de 1.380.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a baixes 
per anul·lació de despeses del departament de Patrimoni Cultural, per fer front a 
l’aportació del 50% al recurs material “Caput aut Navis. A cara o creu” concedit per la 
Diputació de Barcelona, per un import de 975,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Patrimoni Cultural, pel fer front a les 
despeses de reparació i restitució d’unes peces de la col·lecció permanent del Museu 
Palau Mercader, per un import de 9.350,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Manteniment i Serveis, per fer front al 
pagament dels interessos de demora a l’empresa Fomento Construcciones y 
Contratas, S.A., per un import de 400.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
baixes per anul·lació de despeses del departament de Guàrdia Urbana, per fer front a 
les despeses ocasionades per la reparació de vehicles i l’adquisició de material 
d’oficina, per un import de 12.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Salut Pública, per fer front a la subvenció 
a la Creu Roja per la campanya de vacunació Covid19 a la Fira de Cornellà, per un 
import de 9.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a baixes 
per anul·lació de despeses del departament d’Acció Social, per fer front a la subvenció 
a la Creu Roja pel “Projecte atenció a la solitud 2021”, 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’Educació, per fer front les depeses del 
servei d’àpats, per un import de 45.007,98 euros. 
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Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Consum, per fer front a la subvenció a 
l’Associació d’Usuaris i Consumidors de Cornellà de Llobregat pel “Projecte ampliació 
atenció consumidors”, per un import de 18.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Patrimoni Cultural, per fer front a les 
despeses originades per donar suport a artistes locals amb l’adquisició d’obres d’art, 
per un import de 8.800,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Manteniment i Serveis, per restituir la 
partida de subministrament d’aigua exterior que s’havia disminuït per fer front a la 
tramitació urgent de contractes de pròrroga forçosa, per un import de 90.000,00 
euros. 
 
Vistes les propostes de modificació de crèdit per crèdit exraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Polítiques de Família, per donar suport a 
les activitats d’estiu 2021, per un import de 112.505,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Gestió Administrativa General, per fer 
front a les despeses de vestuari del personal de la Brigada Municipal i Consergeria 
dels plans d’ocupació, per un import de 6.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Gestió Administrativa General, per fer 
front a les despeses de vestuari del personal de la Guàrdia Urbana, 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 Gestió Administrativa General, per fer 
front a les despeses de reparació mobiliari antic, per un import de 1.500,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Gestió Administrativa General, fer front a 
les despeses d’adquisició de cortines, per un import de 1.200,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Gestió Administrativa General, a les 
despeses d’adquisició de mobiliari per a biblioteques, per un import de 9.200,00 
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 Gestió Administrativa General, per fer 
front a les despeses d’adquisició de mobiliari, per un import de 5.169.42 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
baixes per anul·lació de despeses del departament de Patrimoni Cultural, motivada 
per l’adquisició de mobiliari pel Castell i pel Museu Palau Mercader, 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 Recursos Humans, per fer front a 
l’abonament de les retribucions del personal de l’Ajuntament, per un import de 
161.356,49 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 i 
Serveis, per fer front a la reparació de l’asfalt dels carrers del municipi i a la 
contractació del muntatge i desmuntatge de les llums de Nadal 2021, per un import 
de 460.000,00 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, Cultura i Comunicació i Economia i Administració, per un 
import total de 3.294,73 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. 
 
El President de la Comissió Informativa de Presidència i Economia, de conformitat 
amb el que estableix l’article 16.1.a) de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 
2021, i vist el dictamen favorable de l’esmentada Comissió, proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 18/2021 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: 
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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  
 
0012.1320A.6230004 MATERIAL SEGURETAT/GUARDIA URBANA  0,00 25.600,00 0,00 25.600,00 
0663.3420A.2260402 INDEMNIT.RESP.PATRIMONIAL/CONTRACTE PISCINES 0,00 3.052,37 0,00 3.052,37 
1201.9430A.4620000 TRANSF. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS (A) 50.365,00 51.460,80 0,00 101.825,80 
0112.1650A.2210001 SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR 825.000,00 300.000,00 0,00 1.125.000,00 
0112.1510D.2150000 REPARACIO MOBILIARI URBA 210.587,00 3.000,00 0,00 213.587,00 
0112.9330B.2130000 REP. CALEFACCIO I AIRE CONDICIONAT 170.000,00 11.000,00 0,00 181.000,00 
0112.3420B.2130000 CONS.I REP. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 90.000,00 50.000,00 0,00 140.000,00 
0112.9330B.2130002 REPARACIO ASCENSORS 34.000,00 10.000,00 0,00 44.000,00 
0112.1650A.2130002 REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC 80.000,00 20.000,00 0,00 100.000,00 
0112.1330A.2100000 SENYALITZACIO 33.000,00 3.000,00 0,00 36.000,00 
0112.1621A.2269900 ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA 8.000,00 3.000,00 0,00 11.000,00 
0112.1710A.2219900 SUBM. MATERIAL JARDINERIA 110.756,00 10.000,00 0,00 120.756,00 
0115.1500C.2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT 4.000,00 1.000,00 0,00 5.000,00 
0112.3420B.2260400 INDEMNITZACIO ROCODROM 0,00 6.800,00 0,00 6.800,00 
0112.3230B.6320017 PROJECTE DIGITALITZACIO 5G CEIPS 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 
0112.9330B.6320012 REFORMA ESPAI EXT. FAÇANA BIBLIOTECA FONTSANTA 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00 
0112.1532A.6190016 REFORMA ESPAI AV. PORTA DIAGONAL-MARTINET 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00 
0112.1532A.6190017 REFORMA APARCAMENT ERNEST LLUCH 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 
0112.1532A.6190200 REFORMA M.A. CAPMANY I PASSATGES 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00 
0112.1621A.2279909 CPS/RECOLLIDA SELECTIVA 1.144.288,00 370.000,00 0,00 1.514.288,00 
0112.9330C.2270000 C.P.S./NETEJA CENTRES 4.586.099,00 115.000,00 0,00 4.701.099,00 
0115.1500C.2260300 ANUNCIS OFICIALS/MANTENIMENT 1.500,00 3.500,00 0,00 5.000,00 
0661.3380A.2260902 FESTIVAL DE PALLASSOS (A) 2.500,00 15.000,00 0,00 17.500,00 
0558.3272B.2269901 NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/INTEGRACIO I 

MEDIACIO 5.468,00 3.000,00 0,00 8.468,00 
0012.1330A.2100000 SENYALITZACIO HORITZONTAL 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 
0011.1532A.6190009 INTERVENCIONS MILLORA ESPAIS PUBLICS 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 
0011.1532A.6190010 REFORMA ESPAI COBERTA VIA TREN LINDAVISTA 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 
0011.1532A.6190011 REFORMA ESPAI VIANANTS RBLA. A. CLAVE 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 
0011.1532A.6190006 OBRES MILLORA SEGURETAT PASSOS VIANANTS 60.000,00 180.000,00 0,00 240.000,00 
0112.9340A.3520000 INTERESSOS DEMORA/MANTENIMENT 210.360,00 400.000,00 0,00 610.360,00 
0202.3111A.4800000 SUBV.CREU ROJA/CAMPANYA VACUNACIO 2021 

COVID19 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 
0200.3230D.2279900 PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI 170.987,00 31.978,82 0,00 202.965,82 
0200.3230C.2279901 C.P.S./ESCOLA BRESSOL LA ROSA DELS VENTS 480.048,00 13.029,16 0,00 493.077,16 
0013.4930A.4800000 SUBV.ASSOC.CONSUMIDORS CORNELLA 

LLOB./PROJECTE AMPLIACIO ATENCIO 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 
0662.3360A.6890000 ADQUISICIO OBRES D'ART 0,00 8.800,00 0,00 8.800,00 
0112.1710A.2210101 SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR 270.000,00 90.000,00 0,00 360.000,00 
0112.1630A.2270000 C.P.S./NETEJA VIARIA 5.339.024,18 709.316,94 0,00 6.048.341,12 
0112.1621A.2279900 C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRERIES 1.924.043,43 196.355,38 0,00 2.120.398,81 
0778.1500C.2210401 VESTUARI MANTENIMENT 36.286,36 6.000,00 0,00 42.286,36 
0778.1320A.2210401 VESTUARI GUARDIA URBANA 209.078,44 14.000,00 0,00 223.078,44 
0778.9200K.2150000 REPARACIO MOBILIARI/COMPRES 1.380,00 1.500,00 0,00 2.880,00 
0778.9200J.2269902 DESPESES DIVERSES/CONTRACTACIO 1.200,00 1.200,00 0,00 2.400,00 
0778.3321A.6250000 MOBILIARI BIBLIOTEQUES 0,00 9.200,00 0,00 9.200,00 
0778.9200K.6250000 MOBILIARI/COMPRES 25.848,00 5.169,42 0,00 31.017,42 
0117.1522A.4800000 SUBV. ASCENSOR CTAT. PROPIETARIS 1,00 90.000,00 0,00 90.001,00 
0780.1300A.1510000 GRATIFICACIONS/DIR I ADM.GUARDIA URBANA 18.650,00 75.000,00 0,00 93.650,00 
0780.1300A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA 239.166,00 23.392,50 0,00 262.558,50 
0780.3321A.1200800 R.B./BIBLIOTEQUES 199.614,00 33.153,56 0,00 232.767,56 
0780.3321A.1500000 PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES 57.247,00 3.044,46 0,00 60.291,46 
0780.3321A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/BIBLIOTEQUES 159.076,00 10.214,20 0,00 169.290,20 
0780.9200D.1200800 R.B./CONSEGERIA 124.814,00 11.699,21 0,00 136.513,21 
0780.9200D.1500000 PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA 43.493,00 1.179,13 0,00 44.672,13 
0780.9200D.1600000 SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA 124.462,00 3.673,43 0,00 128.135,43 
0112.1650A.2279900 C.P.S./ENLLUMENAT PUBLIC I ALTRES SERVEIS 705.094,59 60.000,00 0,00 765.094,59 
0112.1532B.2100002 REPARACIO ASFALT CARRERS MUNICIPI 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 
 
 TOTAL DESPESES  5.679.319,38 0,00 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 14.816.818,76 5.627.858,58 0,00 20.444.677,34 
0770.87010 ROMANENT TRESORERIA DESP. FINANÇ. AFECTAT 0,00 51.460,80 0,00 51.460,80 
 
 TOTAL INGRESSOS  5.679.319,38 0,00 
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MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC A BAIXES PER ANUL.LACIÓ DE DESPESES 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0118.1710B.4670000 APORTACIO PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT 500,00 1.000,00 0,00 1.500,00 
0117.1510B.2120000 EXECUCIONS SUBSIDIARIES (A) 20.001,00 0,00 1.000,00 19.001,00 
0664.3300B.2260200 PUBLICITAT/CULTURA 25.000,00 6.000,00 0,00 31.000,00 
0664.9241G.2260200 PUBLICITAT/CORNELLA HUMANA 15.000,00 0,00 6.000,00 9.000,00 
0332.2311C.4800000 AJUTS/ADULTS 600.000,00 45.000,00 0,00 645.000,00 
0201.3201A.2270600 TREBALLS TECNICS INFANCIA I FAMILIA 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 
0776.4301A.2269900 ACTIVITATS/COMERÇ 160.000,00 23.000,00 0,00 183.000,00 
0776.4320A.4670000 SUBV. CONSORCI TURISME BAIX LLOBREGAT 32.617,00 0,00 13.300,00 19.317,00 
0776.4301A.2030001 LLOGUER MATERIAL/COMERÇ I TURISMSE 6.700,00 0,00 1.700,00 5.000,00 
0776.4301A.2400000 REPARTIMENTS MATERIAL CAMPANYES 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 
0663.3410A.4800000 CONVENI CONSELL ESPORTIU BAIX LLOB./JOCS 

ESCOLARS 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00 
0663.3410A.2260900 JOCS ESCOLARS 53.077,80 0,00 28.000,00 25.077,80 
0661.3260F.2269902 DESPESES DIVERSES/ESCOLA DE MUSICA 12.500,00 24.000,00 0,00 36.500,00 
0661.3260F.6250000 MOBILIARI ESCOLA DE MUSICA 114.900,00 0,00 24.000,00 90.900,00 
0332.2311A.4610000 TRANSF.DIPUTACIO/SERVEI TELEASSISTENCIA 0,00 125.368,12 0,00 125.368,12 
0332.2311A.2130000 SERVEI TECNIC TELEASSISTENCIA 231.984,00 0,00 125.368,12 106.615,88 
0662.3330B.4610000 CONVENI DIPUTACIO DE B. ITINERANCIA EXPOS. 

"OSSOS" 0,00 975,00 0,00 975,00 
0662.3330B.2269900 MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER 9.948,00 0,00 975,00 8.973,00 
0012.1300A.2140000 REPARACIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (A) 25.931,00 9.000,00 0,00 34.931,00 
0012.1300A.2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./GUARDIA URBANA 8.245,00 3.000,00 0,00 11.245,00 
0012.1300A.2219900 MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA 37.821,00 0,00 12.000,00 25.821,00 
0332.2311A.4800002 SUBV.CREU ROJA/PROJECTE ATENCIO A LA SOLITUD 

2021 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 
0332.2311A.2269902 DESPESES DIVERSES/GENT GRAN 33.176,00 0,00 18.000,00 15.176,00 
0201.3371D.4800014 TRANSF.CLUB INF.I JUV. SANT.FELIU-SANT 

ILDEF./PROJ.ESTIU 2021 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 
0201.3371D.4800015 TRANSF. CEIJ GAVINA/PROJECTE ESTIU 2021 0,00 7.900,00 0,00 7.900,00 
0201.3371D.4800016 TRANSF. CEIJ MOWGLI/PROJECTE ESTIU 2021 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 
0201.3371D.4800017 TRANSF. MMACA/CASAL ESTIU MMACA 2021 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
0201.3371D.4800018 TRANSF. SOCIETAT CORAL LA UNIO/PROJECTE ESTIU 

2021 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
0201.3371D.4800019 TRANSF. VOL I VOL/PROJECTE ESTIU 2021 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00 
0201.3371D.4800020 TRANSF. AMPA L'ARENY/PROJECTE ESTIU 2021 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 
0201.3371D.4800021 TRANSF. COLONIES CAN PADRO 2021 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 
0201.3371D.4800022 TRANSF. AMPA MEDITERRANIA/PROJECTE ESTIU 2021 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 
0201.3371D.4800023 TRANSF. AMPA SURIS/PROJECTE ESTIU 2021 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 
0201.3371D.4800024 TRANSF. AMPA SANT MIQUEL/PROJECTE ESTIU 2021 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 
0201.3371D.4800025 TRANSF. AMPA VIROLAI/PROJECTE ESTIU 2021 0,00 3.605,00 0,00 3.605,00 
0201.3371D.4800026 TRANSF. AMPA DOLORS ALMEDA/PROJECTE ESTIU 

2021 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
0201.3371D.4800027 TRANSF. AMPA ABAT OLIBA/PROJECTE ESTIU 2021 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 
0201.3371D.4800028 TRANSF. AMPA VERDAGUER/PROJECTE ESTIU 2021 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 
0201.3371D.4800029 TRANSF. AMPA ANSELM CLAVE/PROJECTE ESTIU 2021 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
0201.3371D.4800030 TRANSF. AMPA ELS PINS/PROJECTE ESTIU 2021 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
0201.3371D.4800031 TRANSF. ASSOC.EDUC.TROMPITXOL/PROJECTE ESTIU 

2021 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 
0201.3371D.4800032 TRANSF. AMPA IGNASI IGLESIAS/PROJECTE ESTIU 2021 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 
0201.3371D.4800033 TRANSF. ESPLAI FONTSANTA-FATJO/PROJ.ESTIU 2021 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 
0201.3371D.4800000 TRANSFERENCIA ENTITATS TEMPS LLIURE 308.490,28 0,00 112.505,00 195.985,28 
0778.9200K.6250000 MOBILIARI/COMPRES 25.848,00 4.000,00 0,00 29.848,00 
0662.3340C.2270600 C.P.S./BIBLIOTEQUES I LECTURA 18.097,00 0,00 4.000,00 14.097,00 
 
 TOTAL DESPESES  399.848,12 399.848,12 
 
 
 
 
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  
 
0112.3230B.6220003 CONST.SALA POLIVALENT CEIP L'ARENY (CR) 0,00 2.999,95 0,00 2.999,95 
0778.1500A.2210402 VESTUARI SERV.JUR.I ADM./TERRITORI I SOSTENIB.(CR) 0,00 121,00 0,00 121,00 
0662.3321A.2219901 ALTRES SUBMINISTRAMENTS XBC (CR) 0,00 97,63 0,00 97,63 
0771.9340A.2210504 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRESORERIA (CR) 0,00 6,60 0,00 6,60 
0001.9220B.2200003 SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL (CR) 0,00 69,55 0,00 69,55 
 
 TOTAL DESPESES  3.294,73 0,00 
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ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 14.816.818,76 3.294,73 0,00 14.820.113,49 
 
 TOTAL INGRESSOS  3.294,73 0,00 

 
 
 
RESUM PER CAPÍTOLS 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Altes Baixes 
 
Cap. II.- Despeses de personal ............................  161.356,49 0,00 
Cap. II.- Despeses corrents en bens i serveis .......  2.716.027,45 250.043,12 
Cap. III.- Despeses financeres ...............................  400.000,00 0,00 
Cap. IV.- Transferències corrents .........................  499.308,92 125.805,00 
Cap. VI.- Inversions Reals .....................................  2.305.769,37 24.000,00 
 
 TOTAL.....................................................  6.082.462,23 399.848,12 
 
 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 Altes Baixes 
 
Cap. VIII.- Actius financers......................................  5.682.614,11 0,00 
 
 TOTAL.....................................................  5.682.614,11 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. 

... 
 
 
 
 
PUNT SETÈ.- APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 
19/2021 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI AMB CÀRREC AL ROMANENT DE 
TRESORERIA.- 

Aprovar la modificació de crèdit 
núm. 19/2021 per crèdit 
extraordinari amb càrrec al 
romanent de Tresoreria. 
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DICTAMEN 
... 
 
Vista la proposta de modificació per crèdit extraordinari amb càrrec a romanent de 
tresoreria del departament de Patrimoni Cultura i Biblioteques, per fer front a 
l’atorgament d’una subvenció a l’Avenç de Cornellà amb motiu de la commemoració 
dels 50 anys de la riuada del rio Llobregat al 1.971, per un import de 4.000,00 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. 
 
El President de la Comissió Informativa de Presidència i Economia, de conformitat 
amb el que estableix l’article 16.1.a) de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 
2021, i vist el dictamen favorable de l’esmentada Comissió, proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 19/2021 per crèdit 
extraordinari amb càrrec a romanent de tresoreria, 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  
 
0662.3360A.4800000 SUBV. L'AVENÇ DE CORNELLÀ/RIUADA 1971 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 
 
 TOTAL DESPESES  4.000,00 0,00 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 14.816.818,76 4.000,00 0,00 14.820.818,76 
 
 TOTAL INGRESSOS  4.000,00 0,00 
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RESUM PER CAPÍTOLS 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Altes Baixes 
 
Cap. IV.- Transferències corrents .........................  4.000,00 0,00 
 
 TOTAL.....................................................  4.000,00 0,00 
 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 Altes Baixes 
 
Cap. VIII.-Actius financers ........................................  4.000,00 0,00 
 
 TOTAL.....................................................  4.000,00 0,00 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ  CONJUNTA DELS PUNTS 6 I 7 
 
Les intervencions relacionades amb els punts 6 i 7 consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:18:34 al 00:38:40 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a00
0e?startAt=1114.0 
 
 
VOTACIÓ PUNT SISÈ 
 
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 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/2c90818b79f5105a017a61539a5a000e?startAt=1114.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a000e?startAt=1114.0
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Abstenció: 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
VOTACIÓ PUNT SETÈ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 
PUNT VUITÈ.- RECTIFICAR L’ERROR MATERIAL EXISTENT A L’APARTAT SEGON 
DE LA PART DISPOSITIVA DE L’ACORD DE PLE DE DATA 26 DE MAIG DE 2021 
MITJANÇANT EL QUAL S’APROVA DEFINITIVAMENT EL PLA DE MILLORA 
URBANA ACCESSIBILITAT FINCA PLAÇA REUS, NÚM. 7.- 

Rectificar l’error materials 
existent a l’apartat Segon de la 
part dispositiva de l’acord de Ple 
de data 26 de maig de 2021 
mitjançant el qual s’aprova 
definitivament el Pla de Millora 
Urbana accessibilitat finca Plaça 
Reus, núm. 7. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist que en data 26 de maig d’enguany el Ple municipal va adoptar, entre d’altres, 
l’acord d’aprovar definitivament el PLA DE MILLORA URBANA ACCESSIBILITAT PLAÇA 
REUS, 7 CORNELLÀ DE LLOBREGAT” redactat per Carlos Enrique Mariani Augusto, a 
iniciativa de la Comunitat de Propietaris de la finca esmentada. 
 
Vist que a l’apartat Segon de l’indicat acord s’estableix literalment el següent: 
 
“Segon.- Aprovar definitivament el “PLA MILLORA URBANA ACCESSIBILITAT FINCA 
PLAÇA REUS, 7 CORNELLÀ DE LLOBREGAT” redactat per Carlos Enrique Mariani 
Augusto, arquitecte col·legiat número 15.858-5 del COAC, a iniciativa de la Comunitat 
de Propietaris Plaça Reus, 7, amb ID: 1718724 Hash  
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512:A27BD09546BFE3228994E64082159962F0DF2AD7A29D92FF3A62FD907851330
66C8AE5513275A86E170A64BCD682863009382F8245FDD77F1CA729BFDDBF8E8E” 
 
Vist l’informe emès pel Cap de l’Àrea de Gestió de Política Territorial de data 
07/06/2021 en el què s’indica que s’ha detectat un error material a la identificació del 
document aprovat, per la qual cosa s’ha de procedir a la rectificació del mateix, en el 
sentit següent: 
 
“On diu:  
 
“PLA MILLORA URBANA ACCESSIBILITAT FINCA PLAÇA REUS, 7 CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT” redactat per Carlos Enrique Mariani Augusto, arquitecte col·legiat 
número 15.858-5 del COAC, a iniciativa de la Comunitat de Propietaris Plaça Reus, 7. 
Document que s’identifica electrònicament, ID: 1718724 Hash 512:  
 
A27BD09546BFE3228994E64082159962F0DF2AD7A29D92FF3A62FD90785133066C8
AE5513275A86E170A64BCD682863009382F8245FDD77F1CA729BFDDBF8E8E 
 
Ha de dir: 
 
“PLA MILLORA URBANA ACCESSIBILITAT FINCA PLAÇA REUS 7 CORNELLA DE 
LLOBREGAT” redactat per Carlos Enrique Mariani Augusto, arquitecte col·legiat 
número 15.858-5 del COAC, a iniciativa de la Comunitat de Propietaris Plaça Reus 7. 
Document que s’identifica electrònicament ID 1774784 i Hash 512:  
 
6B5FC587C5E028D2637AC100BDCF6CC66E754B27D5B5153BB2B6E7A83F1DAF68333
9000B19022E2AE4F8D4A45B0CD5C5D1B2353FF09014647A87957F4106652D” 
 
Atès allò previst a l’art. 109.2 de la Llei 39/2015, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques, respecte de la possibilitat per part de les mateixes de 
poder rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
 Per tot això el President de la Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient 
proposa al Ple l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Únic.- Rectificar l’error material existent a l’apartat Segon de la part dispositiva de 
l’acord de Ple de data 26 de maig de 2021 mitjançant el qual s’aprova definitivament 
el PLA MILLORA URBANA ACCESSIBILITAT FINCA PLAÇA REUS,7, el qual restarà 
redactat com segueix: 
 
“Segon.- Aprovar definitivament el “PLA MILLORA URBANA ACCESSIBILITAT FINCA 
PLAÇA REUS 7 CORNELLA DE LLOBREGAT” redactat per Carlos Enrique Mariani 
Augusto, arquitecte col·legiat número 15.858-5 del COAC, a iniciativa de la Comunitat 
de Propietaris Plaça Reus, 7, amb ID: 1774784 i Hash 512:  
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6B5FC587C5E028D2637AC100BDCF6CC66E754B27D5B5153BB2B6E7A83F1DAF68333
9000B19022E2AE4F8D4A45B0CD5C5D1B2353FF09014647A87957F4106652D” 
 
El contingut de la resta d’apartats de la part dispositiva restarà en els termes 
previstos a l’acord de Ple de data 26 de maig de 2021.» 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:38:41 al 00:39:45 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a00
0e?startAt=2321.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 
PUNT NOVÈ.- APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I 
D’ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA I AQUEST AJUNTAMENT, RELATIU A L’OFICINA LOCAL 
D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI, PER A L’ANY 2020.- 

Aprovar la liquidació del conveni 
de col·laboració i d’encàrrec de 
gestions entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i aquest 
Ajuntament, relatiu a l’Oficina 
Local d’Habitatge situada en 
aquest municipi, per a l’any 
2020.- 

DICTAMEN 
... 
 
Atès que en data 31 de desembre de 2020 es va signar el Conveni de col·laboració i 
d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada en aquest municipi, 
per a l’any 2020. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a000e?startAt=2321.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a000e?startAt=2321.0
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Atès que concorren les causes per a la seva resolució per haver transcorregut el 
termini de vigència del conveni sense haver estat acordada la prorroga del mateix, 
segons s’estableix a l’article 51.2.a de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim jurídic 
del sector públic (LRJSP). 
 
Atès allò previst a l’article 52.1 de la Llei 40/2015 de l’1 d’octubre LRJSP, el 
compliment i la resolució dels convenis donarà lloc a la liquidació dels mateixos amb 
l’objecte de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts, 
havent estat complerts satisfactòriament per ambdues. 
 
Atès que d’aquest conveni no es deriven compromisos financers i no existeixen 
actuacions en curs d’execució que facin aplicable l’article 52.2, i tampoc concorren 
actuacions en curs d’execució a les que fa referència l’article 52.3 ambdós de la Llei 
40/2015 d’1 d’octubre LRJSP. 
 
Vista la documentació presentada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
PROCORNELLÀ, obrant a l’expedient, on donen la conformitat a la liquidació del 
conveni i fan constar el resultat de la liquidació econòmica del mateix, amb les dades 
dels compromisos financers efectivament realitzats per cadascuna de les parts i que 
consisteixen en una aportació inicial de 20.732 € i una aportació per serveis justificats 
de 62.076 €, desglossat en tres partides de 6.911 €, 44.715,00 € i 10.450,00 €. 
 
Vist l’informe emès en data 27 de maig de 2021 per la Cap Jurídica i Administrativa de 
Política Territorial i Sostenibilitat, que informa favorablement sobre la liquidació. 
 
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, el President de la Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient 
proposa l’adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions 
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada en aquest municipi, per a l’any 2020. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a les restants parts signants del conveni, per al 
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 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 
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19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració i cooperació 
de la Generalitat, dins dels tres mesos següents a aquesta, en els termes i als efectes 
previstos a la Resolució de la Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 
2017. 
 
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 00:39:46 al 00:41:21 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a00
0e?startAt=2386.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 
PUNT DESÈ.- APROVAR INICIALMENT LA “MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL 
METROPOLITÀ DE L’ÀMBIT ESQUERRA DE L’ANTIGA FÀBRICA ROSÉS – 
EQUIPAMENT”. 

Aprovar inicialment la 
“Modificació del Pla General 
Metropolità de l’àmbit esquerra 
de l’antiga fàbrica Rosés – 
equipament”. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 29 de juliol de 2020, va acordar 
publicar i sotmetre a informació pública l’expedient “Avanç Modificació del Pla 
General Metropolità de l’àmbit patrimonial de l’antiga Fàbrica Rosés, desembre 
2019, ID 1331060 redactat per Eduard Rodríguez Villaescusa, Dr. Arquitecte, entrat 
per Registre General d’Entrada amb núm. 46624 de 19 de desembre de 2019, i que va 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a000e?startAt=2386.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a000e?startAt=2386.0
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ser sotmès a informació pública per període d’un mes per acord i que va ser publicat 
mitjançant inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el 
diari “El Periódico de Catalunya” i a la web municipal i Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament, des del 3/9/2020 fins el 15/10/2020, havent-ne donat també trasllat 
als ajuntaments limítrofs d’Esplugues de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, El Prat de 
Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, i Sant Joan Despí. En el període d’informació 
pública no es va presentar cap al·legació, reclamació o suggeriment, com resulta de 
l’informe emès per la Cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà obrant a l’expedient, de 
data 21 d’octubre de 2020. 
 
Vist que mitjançant escrit presentat en data 4/02/2021 per ERV ARQUITECTES 
ASSOCIATS SLP, es va sol·licitar la continuació del tràmit d’aprovació del nou 
document presentat per a l’aprovació inicial de “Modificació del Pla General 
Metropolità de l’àmbit esquerra de l’antiga Fàbrica Rosés – Equipament”, redactat 
per ERV Arquitectes Associats SLP, signat per Lina Llorente Sánchez, arquitecte amb 
número de Col·legiat 59.185-8 del COAC, amb ID 1887042 i Hash SHA-512: 
 
E7E9BF4D7FDA767BA3A08300B68F69174168ECC2DF3F2F3EFC29B1F4FE20B48A669
BF8251CDB7721986F3C7B506CB1439051A08964A529ECD8A02E94C7298126. 
 
Vist  l’informe emès pel Cap de Gestió de l’Àrea de Política Territorial  en data 8 de 
juny de 2021, en el qual conclou que “s’informa favorablement en allò que és de la 
meva competència la Modificació del Pla General Metropolità de l’àmbit patrimonial 
de l’antiga Fàbrica Rosés, novembre 2019, redactat per ERV Arquitectes Associats SLP 
, signat per Lina Llorente Sánchez, arquitecte amb número de Col·legiat 59.185-8 del 
COAC, que té per objecte reduir el sol industrial transformant-lo en equipament 
sanitari-assistencial, amb el benentès que resta condicionada a la prèvia aprovació de 
la “Modificació del Pla Especial de protecció del patrimoni històric, artístic i 
arquitectònic i el catàleg” que es tramita paral·lelament.” 
 
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 l’informe en sentit favorable de la Cap Jurídic i Administratiu de Política 
Territorial i Sostenibilitat de data 9 de juny de 2021 obrant a l’expedient. 
 
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 i; 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 i quorom d’aquest 
acord, l’article 22.2 i 47.2 II 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. 
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El President de la Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient, proposa al Ple 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment la “Modificació del Pla General Metropolità de l’àmbit 
esquerra de l’antiga Fàbrica Rosés – Equipament”, redactat per ERV Arquitectes 
Associats SLP, signat per Lina Llorente Sánchez, arquitecte amb número de Col·legiat 
59.185-8 del COAC, amb ID 1887042 i Hash SHA-512: 
 
E7E9BF4D7FDA767BA3A08300B68F69174168ECC2DF3F2F3EFC29B1F4FE20B48A669
BF8251CDB7721986F3C7B506CB1439051A08964A529ECD8A02E94C7298126. 
 
Segon.- Declarar de conformitat amb allò previst als articles 73 i 74 del Text refós de 
la Llei d’Urbanisme de Catalunya, la suspensió de la tramitació de plans urbanístics 
derivats, de gestió urbanística, de llicències d’edificació, de reforma, de rehabilitació i 
d’instal·lacions o ampliacions d’activitat o usos concrets sempre que contravinguin les 
determinacions de la normativa del present MPPGM. 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 (art. 
102.4 Decret 305/2006). L’àmbit de suspensió de llicències queda establert al plànol 
SI 01 
 
Tercer.- Sotmetre el present acord a informació pública mitjançant inserció d’edictes 
en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de major difusió de la província 
de Barcelona, en la web/seu municipal i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, pel 
termini d’un mes, termini que s’ampliarà en un altre mes, en cas que coincideixi 
totalment o parcialment amb el mes d’agost, així com concedir audiència a les 
persones interessades. 
 
A més de telemàticament, la documentació integrant de l’expedient administratiu es 
podrà consultar presencialment de dilluns a divendres laborables, en horari de 9’30 a 
13’30 hores, a les dependències d’Urbanisme de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, al carrer Racó d’Enric Mora i Gosch, s/n (Edifici de la Rectoria). 08940 
Cornellà de Llobregat. 
 
Quart.- 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. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:41:22 al 00:42:36 
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https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a00
0e?startAt=2482.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
 
 
 
MOCIONS DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde per proposar als assistents fer 
el debat conjunt dels punts 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 de l’Ordre del Dia, no 
manifestant-se cap oposició a la proposta. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a000e?startAt=2482.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a000e?startAt=2482.0
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PUNT ONZÈ.- MODIFICAR EL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DELS 
MEMBRES D’AQUESTA CORPORACIÓ ESTABLER EN ELS PUNTS PRIMER A 
TERCER DE L’ACORD PLENARI DE 2 DE JULIOL DE 2019 POSTERIORMENT 
MODIFICAT PER NOUS ACORDS PLENARIS DE 18 DE DESEMBRE DE 2019, 27 
DE GENER DE 2021 I 24 DE MARÇ DE 2021.- 

Modificar el règim de dedicació i 
retribucions dels membres 
d’aquesta Corporació establer en 
els punts Primer a Tercer de 
l’acord plenari de 2 de juliol de 
2019 posteriorment modificat per 
nous acords plenaris de 18 de 
desembre de 2019, 27 de gener 
de 2021 i 24 de març de 2021. 

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, el Ple municipal, mitjançant acord adoptat 
en sessió celebrada en data 2 de juliol següent, posteriorment modificat mitjançant 
nous acords plenaris de 18 de desembre de 2019, 27 de gener de 2021 i 24 de març 
de 2021, dins del marc establert pel que disposen 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, 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. 
 
Atès que en aquests moments resulta necessari reconsiderar aquest règim de 
dedicació i retribucions, com a conseqüència de diferents canvis organitzatius derivats 
de les noves necessitats organitzatives operades com a conseqüència de la nova 
condició de Diputada del Parlament de Catalunya de la regidora senyora Rocío García 
Pérez, que han donat lloc a l’assumpció de noves responsabilitats de les regidores 
següents: 
 
 La Regidora Joan Piñero Romera ha assumit la condició de Tinenta d’Alcalde i 

Presidenta delegada de la Comissió Informativa de Polítiques Socials i 
Comunitàries, i ha vist incrementades les matèries objecte de delegació de 
l’Alcaldia, com a conseqüència dels Decrets d’aquesta Alcaldia núm. 2435/2021, 
de 11 de juny, 2413/2021, de 10 de juny i 2436/2021, de 11 de juny, 

 
 La Regidora Lidia Gómez Pla ha assumit la condició de membre de la Junta de 

Govern Local i ha vist incrementades les matèries objecte de delegació de 
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l’Alcaldia, com a conseqüència dels Decrets d’aquesta Alcaldia núm. 2414/2021 de 
10 de juny i 2436/2021, de 11 de juny.  

 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Modificar, amb efectes del dia d’avui, el règim de dedicació i retribucions 
dels membres d’aquesta Corporació establert en els punts primer a tercer de l’acord 
plenari de 2 de juliol de 2019 posteriorment modificat per nous acords plenaris de 18 
de desembre de 2019, 27 de gener de 2021 i 24 de març de 2021, respecte dels 
extrems següents:  
 
- Incorporar a la Regidora Joana Piñero Romera dins dels Tinents i Tinentes 

d’Alcalde que desenvolupen el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva i 
reconèixer-la una retribució bruta anyal de 59.634,96 €. 

 
- Incorporar a la Regidora Lidia Gómez Pla dins dels regidors i regidores delegats 

que desenvolupen el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva i reconèixer-la 
una retribució bruta anyal de 54.357,94 €. 

 
Segon.- Notificar aquest acord a les Regidores afectades, fent-les constar, que 
s'entendrà acceptat aquest règim de dedicació de no manifestar res al respecte dins 
del termini de les 24 hores següents a la seva notificació, així mateix, notificar aquest 
acord al departament de Recursos Humans, pel seu coneixement. 
 
Tercer.- 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. 

... 
 
 
 
 
PUNT DOTZÈ.- NOMENAR A LA SENYORA LÍDIA GÓMEZ PLA, REGIDORA DE 
L’ÀREA D’EDUCACIÓ, JOVENTUT I ACCIÓ CIUTADANA, COM A 
REPRESENTANT MUNICIPAL EN ELS CONSELLS DELS CENTRES DOCENTS 
PÚBLICS DE NIVELL NO UNIVERSITARI D’AQUEST MUNICIPI DEIXANT 
PARAL·LELAMENT SENSE EFECTE EL NOMENAMENT EFECTUAT AL SEU DIA A 
FAVOR DE LA SENYORA ROCÍO GARCÍA PÉREZ.- 
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Nomenar a la senyora Lídia 
Gómez Pla, Regidora de l’Àrea 
d’Educació, Joventut i Acció 
Ciutadana, com a representant 
municipal en els Consells dels 
Centres Docents Públics de nivell 
no universitari d’aquest municipi 
deixant paral·lelament sense 
efecte el nomenament efectuat al 
seu dia a favor de la senyora 
Rocío García Pérez. 

MOCIO 
... 
 
En conformitat amb el que disposa l'article 45 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, 
regulador del Règim d’Autonomia dels centres educatius de Catalunya, pel qual es 
determina la composició dels seus Consells Escolars, en tots els dels centres docents 
públics ha d’existir una representació de l'Ajuntament de l'àmbit municipal 
corresponent, motiu pel qual, mitjançant acord plenari de 24 de juliol de 2019, es van 
designar els representants municipals en els Consells Escolars dels centres docents 
públics de nivell no universitari. 
 
Atès que com a conseqüència de les noves necessitats organitzatives derivades de la 
nova condició de Diputada del Parlament de Catalunya de la regidora senyora Rocío 
García Pérez, aquesta Alcaldia, mitjançant Decret núm. 2436/2021, de 11 de juny, ha 
procedit a modificar el règim de delegacions de les seves atribucions i competències 
en els regidors i regidores municipals, el que genera ara la necessitat de modificar la 
representació municipal en els Consells Escolars dels centres docents públics de nivell 
no universitari de Cornellà de Llobregat. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Nomenar a la senyora Lidia Gómez Pla, Regidora de l’àrea de Educació, 
Joventut i Acció Ciutadana, com a representant municipal en els Consells Escolars dels 
centres docents públics de nivell no universitari d'aquest Municipi que a continuació 
es relacionen, deixant paral·lelament sense efecte el nomenament efectuat al seu dia 
a favor de la senyora Rocío García Pérez: 
 

CENTRE REPRESENTANT 
INS Neus Català 

Lídia Gómez Pla 
INS Maria Aurèlia Capmany  
Escola Municipal d’Educació Especial Virolai 
Centre de Formació d’Adults de Cornellà 
Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà  
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Segon.- Comunicar aquest acord als Directors i Directores dels centres docents 
afectats, així com a les Regidores afectades, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre aquest nomenament, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 

... 
 
 
 
 
PUNT TRETZÈ.- DEIXAR SENSE EFECTE EL NOMENAMENT DE LA SENYORA 
ROCÍO GARCÍA PÉREZ COM A REPRESENTANT D’AQUET AJUNTAMENT EN LA 
JUNTA PERMANENT DEL CONSELL DE LES DONES DEL BAIX LLOBREGAT, I 
NOMENAR EN EL SEU LLOC A LA SENYORA JOANA PIÑERO ROMERA, 
TINENTA D’ALCALDE I REGIDORA DELEGADA DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES 
SOCIALS, IGUALTAT I SALUT.- 

Deixar sense efecte el 
nomenament de la senyora Rocío 
García Pérez com a representant 
d’aquest ajuntament en la Junta 
Permanent del Consell de les 
Dones del Baix Llobregat, i 
nomenar en el seu lloc a la 
senyora Joana Piñero Romera. 

MOCIO 
... 
 
Atès que en data 18 de desembre de 2006 el Consell Comarcal del Baix Llobregat va 
aprovar la constitució i el Reglament regulador del Consell de les Dones del Baix 
Llobregat, com a òrgan assessor de consulta, participació i promoció de les dones de 
la Comarca i que mitjançant acord plenari de 29 de gener de 2020, aquest 
Ajuntament, en designar els seus representants en els òrgans d’aquest Consell, va 
acordar nomenar a la Senyora Rocío García Pérez, Regidora delegada d’Igualtat i 
Educació, com a representant d’aquest Ajuntament en la seva Junta Permanent, 
d’acord amb les previsions contemplades a l’article 4 dels Estatuts reguladors 
d’aquest Consell. 
 
Atès que com a conseqüència de les noves necessitats organitzatives derivades de la 
nova condició de Diputada del Parlament de Catalunya de la regidora senyora Rocío 
García Pérez, aquesta Alcaldia, mitjançant Decret núm. 2436/2021, de 11 de juny, ha 
procedit a modificar el règim de delegacions de les seves atribucions i competències 
en els regidors i regidores municipals, el que genera ara la necessitat de modificar la 
representació municipal en la seva Junta Permanent del Consell de les Dones del Baix 
Llobregat. 



 
 

 
 

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

 

 85 

 
Per tot això aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple l’adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la senyora Rocío García Pérez com a 
representant d’aquest Ajuntament en la Junta Permanent del Consell de les Dones del 
Baix Llobregat, i nomenar en el seu lloc a la Senyora Joana Piñero Romera, Tinenta 
d’Alcalde i Regidora delegada de l’Àrea de Polítiques Socials, Igualtat i Salut. 
 
Segon.- Comunicar aquests nomenaments al Consell Comarcal del Baix Llobregat, així 
com a les regidores afectades, als efectes escaients. 
 
Tercer.- Difondre aquest nomenament, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 

... 
 
 
 
 
PUNT CATORZÈ.- MODIFICAR EL PUNT PRIMER DE LA PART DISPOSITIVA DE 
L’ACORD PLENARI DE 2 DE JULIOL DE 2019, I DISPOSAR QUE, EN EL 
SUCCESSIU, LA DELEGACIÓ D’AQUESTA CIUTAT EN L’ASSEMBLEA GENERAL 
DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS (AICE), 
ESTARÀ CONSTITUÏDA PER LA SENYORA LÍDIA GÓMEZ PLA, REGIDORA DE 
L’ÀREA D’EDUCACIÓ, JOVENTUT I ACCIÓ CIUTADANA I LA SENYORA SONIA 
BROTO PÉREZ, CAP DE L’ÀREA DE GESTIÓ D’EDUCACIÓ.- 

Modificar el punt Primer de la 
part dispositiva de l’acord plenari 
de 2 de juliol de 2019, i disposar 
que en l’Assemblea General de la 
Asociación Internacional de 
Ciudades Educadoras (AICE), 
estarà constituïda per la senyora 
Lídia Gómez Pla i Sonia Broto 
Pérez.  

MOCIO 
... 
 
Mitjançant acord plenari de 2 de juliol de 2019, es va determinar la delegació 
d’aquesta Ciutat en l’Assemblea General de la Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras (AICE). 
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Atès que com a conseqüència de les noves necessitats organitzatives derivades de la 
nova condició de Diputada del Parlament de Catalunya de la regidora senyora Rocío 
García Pérez, aquesta Alcaldia, mitjançant Decret núm. 2436/2021, de 11 de juny, ha 
procedit a modificar el règim de delegacions  de les seves atribucions i competències 
en els regidors i regidores municipals, el que genera ara la necessitat de modificar la 
delegació d’aquesta Ciutat en l’Assemblea General d’aquesta Associació. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Modificar el punt primer de la part dispositiva de l’acord plenari de 2 de juliol 
de 2019, i disposar que, en el successiu, la delegació d’aquesta Ciutat en l’Assemblea 
General de La Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), estarà 
constituïda per les persones següents: 
 
 Senyora Lidia Gómez Pla, Regidora de l’àrea de Educació, Joventut i Acció 

Ciutadana, que actuarà com a portaveu en l’Associació. 
 
 Senyora Sonia Broto Pérez, Cap de l’Àrea de Gestió d’Educació 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a les persones designades, així com al Comitè 
Executiu d’aquesta Associació, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre aquests nomenaments, 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. 

... 
 
 
 
 
PUNT QUINZÈ.- MODIFICAR EL PUNT PRIMER DE LA PART DISPOSITIVA DE 
L’ACORD PLENARI DE 2 DE JULIOL DE 2019 EN EL SENTIT DE DEIXAR SENSE 
EFECTE EL NOMENAMENT EFECTUAT A FAVOR DE LA SENYORA ROCÍO 
GARCÍA PÉREZ COM A REPRESENTANT TITULAR DE L’AJUNTAMENT DE 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT EN L’ASSOCIACIÓ DE L’OBSERVATORI DE LES 
DONES EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ, I NOMENAR, EN EL SEU LLOC A 
LA SENYORA JOANA PIÑERO ROMERA, TINENTA D’ALCALDE I REGIDORA 
DELEGADA DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS, IGUALTAT I SALUT.- 
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Modificar el punt Primer de la 
part dispositiva de l’acord plenari 
de 2 de juliol de 2019 en el sentit 
de deixar sense efecte el 
nomenament efectuat a favor de 
la senyora Rocío García Pérez 
com a representant titular de 
l’Ajuntament de Cornellà en 
l’Associació de l’Observatori de 
les Dones en els Mitjans de 
Comunicació, i nomenar a la 
senyora Joana Piñero Romera. 

MOCIO 
... 
 
Atès que mitjançant acord adoptat en sessió plenària que va tenir lloc el dia 30 
d’octubre de 2008, aquest Ajuntament va constituir, conjuntament amb altres 
Ajuntaments, l’Associació de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de 
Comunicació, amb l’objectiu de promoure l’actitud crítica i la reflexió envers els 
mitjans de comunicació des de la perspectiva de les dones i per una no discriminació, i 
que mitjançant acord plenari de 2 de juliol de 2019 es van nomenar a les regidores 
que havien de representar a l’Ajuntament en aquesta Associació. 
 
Atès que com a conseqüència de les noves necessitats organitzatives derivades de la 
nova condició de Diputada del Parlament de Catalunya de la regidora senyora Rocío 
García Pérez, aquesta Alcaldia, mitjançant Decret núm. 2436/2021, de 11 de juny, ha 
procedit a modificar el règim de delegacions de les seves atribucions i competències 
en els regidors i regidores municipals, el que genera ara la necessitat de modificar la 
representació municipal en aquesta Associació. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Modificar el punt primer de la part dispositiva de l’acord plenari de 2 de juliol 
de 2019 en el sentit de deixar sense efecte el nomenament efectuat a favor de la 
senyora Rocío García Pérez com a representant titular de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat en l’Associació de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, 
i nomenar, en el seu lloc a la Sra. Joana Piñero Romera, Tinenta d’Alcalde i Regidora 
delegada de l’Àrea de Polítiques Socials, Igualtat i Salut. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a les regidores afectades, així com a l'Associació de 
l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, pel seu coneixement i 
efectes. 
 
Tercer.- Difondre aquests nomenaments, 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 
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i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 

... 
 
 
 
 
PUNT SETZÈ.- MODIFICAR EL PUNT PRIMER DE LA PART DISPOSITIVA DE 
L’ACORD PLENARI DE 2 DE JULIOL DE 2019, I DISPOSAR QUE, EN EL 
SUCCESSIU, L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, EN L’EXERCICI DE 
LES SEVES FUNCIONS COM A PATRÓ DE LA FUNDACIÓ PRIVADA PEL FOMENT 
DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT, ACTUARÀ REPRESENTAT PEL 
PRESIDENT, SENYOR ANTONIO BALMÓN ARÉVALO, QUE PODRÀ SER 
SUBSTITUÏT EN CAS D’ABSÈNCIA, VACANT, MALALTIA O QUALSEVOL ALTRE 
IMPOSSIBILITAT PER LA REGIDORA D’EDUCACIÓ, JOVENTUT I ACCIÓ 
CIUTADANA, SRA. LÍDIA GÓMEZ PLA.- 

Modificar el punt Primer de la 
parta dispositiva de l’acord 
plenari de 2 de juliol de 2019, i 
disposar que l’Ajuntament en 
l’exercici de les seves funcions 
com a Patró de la Fundació 
privada pel Foment de la Societat 
del Coneixement, actuarà 
representat pel President, senyor 
Antonio Balmón Arévalo, que 
podrà ser substituït en cas 
d’absència, vacant, malaltia o 
qualsevol altre impossibilitat per 
la regidora senyora Lídia Gómez 
Pla. 

MOCIO 
... 
 
Mitjançant acords plenaris adoptats els dies 26 de juliol i 31 d’octubre de 2002, 
aquest Ajuntament va aprovar promoure i donar suport institucional a la Fundació 
Privada pel Foment de la Societat del Coneixement, als efectes d’impulsar el projecte 
de creació d’un Centre per a fomentar la societat de la informació, aprovant 
inicialment els seus Estatuts reguladors, que varen entrar en vigor als quinze dies de 
la publicació íntegra del seu text al Butlletí Oficial de la Província número 282 de 25 
de novembre de 2002, i formalitzant la seva constitució en escriptura pública  en data 
13 de desembre de 2004. 
 
Atès que mitjançant acord plenari adoptat en data 2 de juliol de 2019, aquest 
Ajuntament va determinar que, en l’exercici de les seves funcions com a Patró de la 
Fundació Privada pel Foment de la Societat del Coneixement, actuaria representat pel 
seu President, senyor Antonio Balmón Arévalo, que podrà ser substituït en cas 
d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impossibilitat per la Regidora de l’Àrea 
d’Igualtat i Educació, senyora Rocío García Pérez. 
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Atès que com a conseqüència de les noves necessitats organitzatives derivades de la 
nova condició de Diputada del Parlament de Catalunya de la regidora senyora Rocío 
García Pérez, aquesta Alcaldia, mitjançant Decret núm. 2436/2021, de 11 de juny, ha 
procedit a modificar el règim de delegacions de les seves atribucions i competències 
en els regidors i regidores municipals, el que genera ara la necessitat de modificar la 
representació municipal en el Patronat d’aquesta Fundació Privada. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Modificar el punt primer de la part dispositiva de l’acord plenari de 2 de juliol 
de 2019, i disposar que, en el successiu, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en 
l’exercici de les seves funcions com a Patró de la Fundació Privada pel Foment de la 
Societat del Coneixement, actuarà representat pel seu President, senyor Antonio 
Balmón Arévalo, que podrà ser substituït en cas d'absència, vacant, malaltia o 
qualsevol altre impossibilitat per la Regidora d’Educació, Joventut i Acció Ciutadana, 
Sra. Lidia Gómez  
 
Segon.- Comunicar aquest acord a les regidores afectades, així com a la Fundació 
Privada pel Foment de la Societat del Coneixement, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre aquests nomenaments, 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. 

... 
 
 
 
 
PUNT DISSETÈ.- MODIFICAR LA REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL 
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA/CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-
CP) EN EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL, QUE EN EL SUCCESSIU RESTARÀ 
CONFORMADA PER LES SENYORES AURORA MENDO SÁNCHEZ I JOANA 
PIÑERO ROMERA I EL SENYOR ENRIQUE VANACLOY VALIENTE.- 

Modificar la representació del 
PSC-CP en el Consell Escolar 
Municipal, que en el successiu 
restarà conformada per les 
senyores Aurora Mendo Sánchez i 
Joana Piñero Romero i el senyor 
Enrique Vanacloy Valiente. 
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MOCIO 
... 
 

MOCIO D’ALCALDIA 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2574/2021, de 22 de juny de 2021, i com a 
conseqüència de noves necessitats organitzatives derivades de la nova condició de 
Diputada del Parlament de Catalunya de la regidora senyora Rocío García Pérez, es va 
procedir a nomenar nova Vicepresidenta del Consell Escolar Municipal a la Regidora 
de l’àrea de Educació, Joventut i Acció Ciutadana, Sra. Lidia Gómez Pla. 
 
Atès que segons acord plenari de 27 de gener de 2021 la Regidora de l’àrea de 
Educació, Joventut i Acció Ciutadana, Sra. Lidia Gómez, ostenta també la condició de 
vocal d’aquest en representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya/Candidatura de Progrés (PSC–CP). 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Modificar la representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya/Candidatura de Progrés (PSC–CP) en el Consell Escolar Municipal, que en 
el successiu restarà conformada de la següent manera: 
 
 En representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 

Catalunya/Candidatura de Progrés (PSC–CP) 
 

• Senyora  Aurora Mendo Sánchez 
• Senyor  Enrique Vanacloy Valiente 
• Senyora  Joana Piñero Romera  

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

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ DELS PUNTS 11 A 17 
 
Les intervencions relacionades amb els punts 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 
consten en la Vídeo Acta de la sessió, minut 00:42:37 al 00:46:30 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a00
0e?startAt=2557.0 
 
 
VOTACIÓ PUNT ONZÈ 
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
VOTACIÓ PUNT DOTZÈ 
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a000e?startAt=2557.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a000e?startAt=2557.0
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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 del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
VOTACIÓ PUNT TRETZÈ 
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
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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Abstenció: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
VOTACIÓ PUNT CATORZÈ 
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
VOTACIÓ PUNT QUINZÈ 
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
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Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
VOTACIÓ PUNT SETZÈ 
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
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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Abstenció: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
VOTACIÓ PUNT DISSETÈ  
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
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II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
 
PUNT PRIMER.- MOCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS D’ERC/AM, 
PODEMOS I EC-MC-ECG, DE SUPORT A LA INICIATIVA PER UNA LLEI QUE 
GARANTEIXI EL DRET A L’HABITATGE.- 

Moció ERC/AM, PODEMOS i EC-
MC-ECG, de suport a la iniciativa 
per una llei que garanteixi el dret 
a l’habitatge. 

MOCIÓ 
... 
 
El Govern està preparant l’anomenada Llei pel Dret a l’Habitatge, el seu esborrany 
entrarà al Consell de Ministres de manera imminent i es remetrà immediatament al 
Congrés per al seu debat i aprovació. 
 
Després de 42 anys d’absoluta vulneració d’aquest dret humà, considerem que la 
nova Llei ha de protegir i garantir de manera efectiva el dret a l’habitatge a tot el 
territori. I en aquest sentit, ha de suposar un avenç històric en la cobertura d’aquest 
dret fonamental. 
 
La crisi de l’habitatge és innegable: més de 32.000 persones pateixen sensellarisme, 
12 milions de persones en risc d’exclusió social, més d’1 milió de desallotjaments 
entre 2008 i el tercer trimestre del 2020, molts agreujats amb clàusules abusives i 
executades amb una legislació contrària als estàndards europeus, sense importar que 
hi hagués menors o persones grans dependents. 
 
A Espanya, el 36,1% de la població destina més del 40% dels seus ingressos al 
pagament de l’habitatge i subministrament bàsics, i uns altres milers de llars joves ni 
tan sols es poden constituir. De fet, únicament el 18,5% de la població entre 18 i 29 
anys s’ha emancipat per les enormes dificultats per accedir i mantenir un habitatge 
estable. 
 
A l’Estat espanyol, els habitatges socials representen un 2,5% del parc d’habitatges 
principals, res a veure amb els percentatges d’alguns països europeus del nostre 
entorn: Holanda 30%, Àustria 24%, Regne Unit 17,6%, França 16,8%. 
 
La majoria social fa massa anys que suporta a qui posa els seus beneficis privats per 
sobre de la vida i salut de milions de persones. És el moment que les administracions 
públiques assumeixin la responsabilitat i compleixin amb el seu deure de protegir i 
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garantir un dret humà què és bàsic per assegurar la integritat física, la dignitat, 
l’accés a altres drets fonamentals i el desenvolupament personal que tots ens 
mereixem. 
 
És imprescindible que la Llei pel Dret a l’Habitatge incorpori les demandes de les 
persones afectades i de la societat civil, que afecten la dignitat de les persones i als 
Drets Humans. 
 
El 9 de maig va finalitzar l’estat d’alarma i en principi finalitzava també el decret dels 
desallotjaments, finalment s’ha establert una pròrroga de 3 mesos. Però un cop 
finalitzi aquesta data, s’iniciaran els procediments que implicaran una explosió de 
desnonaments de famílies vulnerables sense alternativa residencial. 
 
Per tot això, els Grups Municipals d’ERC-AM, PODEMOS i En Comú Movem Cornellà, 
proposen al Ple els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Recolzar la iniciativa ciutadana per un Llei que garanteixi el Dret a 
l’Habitatge, incloent-hi, com a mínim les següents 10 mesures d’aplicació directa a tot 
el territori: 
 
1. La Llei ha de garantir el dret a un habitatge digne, assequible, accessible i adequat 

com a dret subjectiu, garantint que aquesta protecció sigui efectiva i evitant que 
cap persona pateixi situació de sensellarisme. 

 
2. Stop desnonaments de persones vulnerables sense alternativa d’habitatge digne i 

adequat, així com l’obligació de lloguer social estable per als grans tenidors, i en la 
resta de casos, reallotjament digne i adequat a càrrec dels poder públics. 

 
3. Assegurar i ampliar el parc públic de lloguer social, com a mínim al 20% del 

conjunt d’habitatges en vint anys, fent front a l’emergència residencial de manera 
prioritària. 

 
4. Regulació estatal dels lloguers a preus adequats als salaris de la població a cada 

territori. Modificació de la llei d’arrendaments urbans per donar protecció i 
estabilitat als llogaters del conjunt del país 

 
5. Garantir els subministraments bàsics d’aigua, llum, gas i accés a les 

telecomunicacions, per evitar la bretxa digital com a part d’un habitatge digne. 
 
6. Garantir una segona oportunitat efectiva per a les llars amb deutes hipotecaris i 

desenvolupar mesures contra el sobreendeutament i els abusos financers i 
immobiliaris. 

 
7. Ampliació pressupostària per a habitatge social i polítiques socials d’habitatge fins 

a arribar a la mitjana europea de parc públic, destinant, com a mínim el 2% del 
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pressupost estatal. Assignació d’una part suficient de fons europeus de 
recuperació d’aquest objectiu. 

 
8. Participació activa de la població en tota la política d’habitatge i urbanisme. 
 
9. En aquells territoris que tenen dret civil propi, com és el cas de Catalunya, la 

normativa protegirà i defensarà la capacitat reguladora d’aquestes i les 
normatives vigents i futures. 

 
 
Segon.- Donar compliment al PIDESC i als dictàmens de Nacions Unides i dels 
Tribunals Europeus, sense endarrerir la seva aplicació i desenvolupaments posteriors. 
 
Tercer.- Ampliar l’actual moratòria dels desallotjaments fins a l’aprovació de la Llei 
d’Habitatge que els eviti definitivament. 
 
Quart.- Que l’Ajuntament de Cornellà es comprometi a incidir en la detecció de pisos 
buits per poder realitzar sancions i mediar per a què formin part de la Borsa de 
Lloguer Social municipal. 
 
Cinquè.- Millorar la col·laboració entre l’Oficina Local d’Habitatge i els Serveis Socials 
de la ciutat, en la mediació per a aturar possibles desnonaments a la ciutat. 
 
Sisè.- Mantenir el control de pisos i habitacions turístiques de la ciutat, i aplicar 
sancions als que es detectin sense llicència. 
 
Setè.- Publicar a la web de l’Ajuntament, i mantenir la informació actualitzada de la 
quantitat de: 
 
- Pisos de bancs, fons voltors i grans tenidors 
- Pisos buits a la ciutat 
- Desnonaments 
- Pisos de la Borsa de Lloguer Social 
- Pisos turístics i habitacions turístiques 
 
Cinquè.- Traslladar els acords a la PAH Cornellà, al Sindicat de Llogateres de Cornellà, 
al Govern de l’Estat, al Congrés dels Diputats, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya i a les diferents associacions municipalistes de 
Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:46:31 al 01:18:15 
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https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a00
0e?startAt=2791.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria simple dels membres del Ple. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
 
 
 
PUNT SEGON.- MOCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS D’ERC/AM I CS, 
DE SUPORT A L’ESPORT INCLUSIU A CORNELLÀ.- 

Moció d’ERC/AM i Cs, de suport a 
l’esport inclusiu a Cornellà. 

MOCIÓ 
... 
 
Són diverses les curses que es realitzen a Cornellà, la majoria organitzades per 
entitats de la ciutat. En alguna d’aquestes curses, un petit tram, normalment la 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a000e?startAt=2791.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a000e?startAt=2791.0
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sortida, la realitzen persones amb discapacitats i/o diversitat funcional, però no 
existeix cap cursa adaptada o amb una categoria adaptada. 
 
També algunes d’aquestes curses, són per donar suport i visibilitat a projectes 
solidaris i per a persones amb discapacitat i/o diversitat funcional. 
 
Alhora són pocs els clubs i entitats esportives de la ciutat que disposen d’activitats o 
categories pròpies que garanteixin i assegurin la integració de persones amb 
discapacitat i/o diversitat funcional en les seves activitats esportives. 
 
Les administracions són les qui han d’emparar els drets de les persones, i en aquest 
cas garantir la igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les 
persones amb discapacitat i/o diversitat funcional. En aquest sentit s’han d’establir 
mesures concretes per promoure les mesures necessàries per garantir que l’exercici 
en igualtat de condicions de les persones amb discapacitat i/o diversitat funcional 
sigui real i efectiu en tots els àmbits de la vida. 
 
Igualment, en els darrers anys des de l’Ajuntament s’han recolzat diferents propostes 
i iniciatives adreçades a aquest col·lectiu com: garantir l’accessibilitat universal de la 
ciutat, adaptar els parcs infantils a persones amb discapacitat i/o diversitat funcional, 
contra la discriminació de les persones amb discapacitat i la implantació del sistema 
SAAC a la ciutat. 
 
Per tots aquests motius, els Grups Municipals d’ERC-AM i Cs proposen al Ple els 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Estudiar la millor fórmula per a facilitar i visibilitzar l’activitat esportiva en 
les persones amb discapacitat i/o diversitat funcional, creant una categoria adaptada 
en totes o en alguna de les curses que s’organitzen, comptant amb la col·laboració de 
les entitats que hi participen. 
 
Segon.- Instar als clubs i entitats esportives de la ciutat a garantir i assegurar la 
integració de persones amb discapacitat i/o diversitat funcional en les seves activitats 
esportives, en la mesura de les seves possibilitats, treballant conjuntament amb les 
associacions, entitats i famílies que treballen amb persones amb discapacitat i/o 
diversitat funcional, per garantir la plena inclusió en les activitats esportives de la 
ciutat, eliminant barreres físiques i mentals. 
 
Tercer.- Formar en activitat física adaptada, accessibilitat i disseny per a tots, als i les 
professionals i tècnics implicats en el desenvolupament de l’esport inclusiu que siguin 
competència de l’Ajuntament i exigir aquesta formació quan es realitzi una 
contractació del servei externa. 
 
Quart.- crear canals d’informació, animació i sensibilització per donar a conèixer a la 
població en general l’esport inclusiu amb diferents actes i campanyes. 
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Cinquè.- Subvencionar als clubs i entitats esportives que disposin de projectes 
concrets per l’esport a través de la inclusió. 
 
Sisè.- Adequar les instal·lacions esportives que no estiguin adaptades per les persones 
amb discapacitat i/o diversitat funcional. 
 
Setè.- Traslladar els acords al Consell Municipal de l’Esport, APRODICO, TECSALSA, 
VIROLAI, als clubs i entitats esportives de la ciutat, a la Federació Catalana d’Esport 
Adaptat a Catalunya (FCEDF), Federació Catalana d’Esports per a Disminuïts Psíquics 
(ACELL), Federació Catalana d’Esports per a Cecs, Federació Catalana d’Esports de 
Paràlisi Cerebral (FECPC), Federació Esportiva de Sords de Catalunya (FESC), Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Gerència de Serveis d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Conselleria d’esports de la Generalitat de Catalunya i 
l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC). 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 
 
Esmenes presentades pel Grup municipal del Partit En Comú - Movem 
Cornellà - En Comú Guanyem (EC-MC-ECG) 
 

• Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’EC-MC-ECG amb registre 
d’entrada 25986: 
... 
 
Modificar els següents acords de la moció: 
 
Primer.- Estudiar la millor fórmula per a facilitar i visibilitzar l’activitat esportiva en 
les persones amb discapacitat i/o diversitat funcional. 
 
Cinquè.- Estudiar les modificacions necessàries a les bases de les subvencions anuals 
de foment de la pràctica esportiva per valorar projectes d’esport inclusiu. 
 
 
Afegir un nou acord Setè i renombrar el següent acord: 
 
Setè.- Instar el Govern de la Generalitat, en compliment de la competència exclusiva 
en matèria d’esport i lleure, a desenvolupar la Proposició de Llei de l’Esport i Activitat 
Física de Catalunya de manera que: 
 
a) Es garanteixin els principis d’inclusió, igualtat i no discriminació. 
 
b) Es doti de cobertura financera i legal per a que tots els ajuntaments puguin 

desenvolupar una política esportiva que garanteixi aquests principis. 
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c) Que el Fons per al foment de l’esport i de l’activitat física, que s’haurà de sostenir 

amb l’impost sobre esdeveniments esportius en massa, serveixi per finançar de 
forma clara i transparent projectes esportius d’inclusió i igualtat. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:18:16 al 01:35:04 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a00
0e?startAt=4696.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’EC-MC-ECG 
 
L’esmena és acceptada i d’acord a l’article 133 del ROM, queda incorporada a 
la Moció. 
 
 
MOCIÓ RESULTANT 
... 
 
Són diverses les curses que es realitzen a Cornellà, la majoria organitzades per 
entitats de la ciutat. En alguna d’aquestes curses, un petit tram, normalment la 
sortida, la realitzen persones amb discapacitats i/o diversitat funcional, però no 
existeix cap cursa adaptada o amb una categoria adaptada. 
 
També algunes d’aquestes curses, són per donar suport i visibilitat a projectes 
solidaris i per a persones amb discapacitat i/o diversitat funcional. 
 
Alhora són pocs els clubs i entitats esportives de la ciutat que disposen d’activitats o 
categories pròpies que garanteixin i assegurin la integració de persones amb 
discapacitat i/o diversitat funcional en les seves activitats esportives. 
 
Les administracions són les qui han d’emparar els drets de les persones, i en aquest 
cas garantir la igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les 
persones amb discapacitat i/o diversitat funcional. En aquest sentit s’han d’establir 
mesures concretes per promoure les mesures necessàries per garantir que l’exercici 
en igualtat de condicions de les persones amb discapacitat i/o diversitat funcional 
sigui real i efectiu en tots els àmbits de la vida. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a000e?startAt=4696.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a000e?startAt=4696.0
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Igualment, en els darrers anys des de l’Ajuntament s’han recolzat diferents propostes 
i iniciatives adreçades a aquest col·lectiu com: garantir l’accessibilitat universal de la 
ciutat, adaptar els parcs infantils a persones amb discapacitat i/o diversitat funcional, 
contra la discriminació de les persones amb discapacitat i la implantació del sistema 
SAAC a la ciutat. 
 
Per tots aquests motius, els Grups Municipals d’ERC-AM i Cs proposen al Ple els 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Estudiar la millor fórmula per a facilitar i visibilitzar l’activitat esportiva en 
les persones amb discapacitat i/o diversitat funcional. 
 
Segon.- Instar als clubs i entitats esportives de la ciutat a garantir i assegurar la 
integració de persones amb discapacitat i/o diversitat funcional en les seves activitats 
esportives, en la mesura de les seves possibilitats, treballant conjuntament amb les 
associacions, entitats i famílies que treballen amb persones amb discapacitat i/o 
diversitat funcional, per garantir la plena inclusió en les activitats esportives de la 
ciutat, eliminant barreres físiques i mentals. 
 
Tercer.- Formar en activitat física adaptada, accessibilitat i disseny per a tots, als i les 
professionals i tècnics implicats en el desenvolupament de l’esport inclusiu que siguin 
competència de l’Ajuntament i exigir aquesta formació quan es realitzi una 
contractació del servei externa. 
 
Quart.- crear canals d’informació, animació i sensibilització per donar a conèixer a la 
població en general l’esport inclusiu amb diferents actes i campanyes. 
 
Cinquè.- Estudiar les modificacions necessàries a les bases de les subvencions anuals 
de foment de la pràctica esportiva per valorar projectes d’esport inclusiu. 
 
Sisè.- Adequar les instal·lacions esportives que no estiguin adaptades per les persones 
amb discapacitat i/o diversitat funcional. 
 
Setè.- Instar el Govern de la Generalitat, en compliment de la competència exclusiva 
en matèria d’esport i lleure, a desenvolupar la Proposició de Llei de l’Esport i Activitat 
Física de Catalunya de manera que: 
 
a) Es garanteixin els principis d’inclusió, igualtat i no discriminació. 
 
b) Es doti de cobertura financera i legal per a que tots els ajuntaments puguin 

desenvolupar una política esportiva que garanteixi aquests principis. 
 
c) Que el Fons per al foment de l’esport i de l’activitat física, que s’haurà de sostenir 

amb l’impost sobre esdeveniments esportius en massa, serveixi per finançar de 
forma clara i transparent projectes esportius d’inclusió i igualtat. 
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Vuitè.- Traslladar els acords al Consell Municipal de l’Esport, APRODICO, TECSALSA, 
VIROLAI, als clubs i entitats esportives de la ciutat, a la Federació Catalana d’Esport 
Adaptat a Catalunya (FCEDF), Federació Catalana d’Esports per a Disminuïts Psíquics 
(ACELL), Federació Catalana d’Esports per a Cecs, Federació Catalana d’Esports de 
Paràlisi Cerebral (FECPC), Federació Esportiva de Sords de Catalunya (FESC), Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Gerència de Serveis d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Conselleria d’esports de la Generalitat de Catalunya i 
l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC). 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 
PUNT TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CS, D’AVALUACIÓ 
DE LES POLÍTIQUES I SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS.- 

Moció de Cs, d’avaluació de les 
polítiques i serveis públics 
municipals. 

MOCIÓ (Text final una vegada incorporada la correcció efectuada pel grup 
proponent com a conseqüència del debat) 
... 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUSF 
 
La necessitat d’avaluar constitueix una obligació democràtica en matèria de 
transparència i rendició de comptes a la ciutadania; un exercici necessari que permet 
la gestió per resultats, una eina per la millora de la gestió de les institucions i els seus 
recursos i una responsabilitat per millora la qualitat de la política i la despesa pública. 
Malgrat tot això, no deixa de ser sorprenent que aquesta pràctica sigui gairebé 
excepcional en l’administració pública espanyola, mentre que l’OCDE i la UE 
segueixen insistint en la necessitat d’elaborar avaluacions per millorar la qualitat de 
les polítiques públiques. 
 
Ja fa vint anys, el VII Seminari sobre Gestió Pública Local que es va celebrar a Gijón va 
estar dedicat exclusivament a l’Avaluació i Control de les Polítiques Públiques. Des 
d’aquest moment moltes administracions de diferent nivell van expressar la seva 
voluntat d’assumir com a objectiu prioritari l’Avaluació i Control de les Polítiques 
Públiques, en tant que en depenen la bona administració de mitjans econòmics 
sempre escassos, en relació amb la creixent demanda de serveis i equipaments 
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requerida per la societat local per al seu desenvolupament i benestar, sent essencial 
el disposar de procediments que permetin avaluar qualitativament i quantitativament 
la gestió realitzada. 
 
Al 2006, a Catalunya es va constituir el Consorci Titular del Centre per a la 
Investigació i l’Avaluació de Polítiques Públiques, que al 2010 va passar a l’Institut 
Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, amb la finalitat d’impulsar la recerca i 
l’avaluació de les polítiques públiques. 
 
No obstant això, des de llavors amb prou feines s’han produït avenços en la matèria. 
És cert, que l’avaluació no constitueix una pràctica excepcional en el nostre 
Ajuntament. Generalment els plans o programes posats marxa contenen un apartat 
específic dedicat a la seva avaluació, però no és menys cert que la mateixa es limita a 
la recopilació d’uns determinats indicadors i dades relacionades amb els beneficiaris o 
els participants, amb el desenvolupament de les accions previstes, o la seva execució 
pressupostària. No obstant això, més enllà d’aquests plans o programes específics, no 
hi ha un veritable procés d’avaluació de les polítiques públiques desenvolupades, i 
molt menys una avaluació de l’impacte d’aquestes polítiques. 
 
Recentment, davant la necessitat de modernitzar el funcionament de les nostres 
institucions i davant una creixent demanda ciutadana de més rendició de comptes, la 
situació està començant a canviar. Així, a nivell autonòmic són diverses les 
comunitats autònomes que, a través dels seus instituts d’Administració Pública, han 
començat a consolidar la institucionalització de l’avaluació de les seves polítiques 
públiques. 
 
Castilla y León, l’any 2019, va fer un pas més i va encarregar a l’Autoritat 
Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) l’elaboració d’un estudi sobre les seves 
necessitats per a la implantació d’un sistema d’avaluació de les polítiques públiques i 
la creació d’una agència Autonòmica d’Avaluació. Projecte que ha estat seleccionat 
per part de la Comissió Europea per rebre finançament europeu, sota la denominació 
de “Development of Public spending evaluation in Spanish regions”. 
 
A nivell nacional, l’11 de gener de 2020, es creava l’Institut per a l’Avaluació de 
Polítiques Públiques com a òrgan adscrit a la Secretaria d’Estat de Política Territorial i 
Funció Pública, al que li correspondria en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat 
i els seus organismes públics, entre altres funcions: l’avaluació de les polítiques 
públiques i dels plans i programes que se li encomani en coordinació amb els 
departaments ministerials, el foment de la cultura d’avaluació de les polítiques 
públiques i la formulació i difusió de metodologies d’avaluació. 
 
A nivell local, un dels ajuntaments pioners en aquesta matèria va ser l’Ajuntament de 
Màlaga que fa gairebé deu anys va posar en marxa un projecte pilot per a 
l’elaboració d’un protocol d’avaluació de l’impacte de cara a poder analitzar, valorar 
o jutjar els resultats o impactes que hagi generat una determinada política o 
intervenció municipal de cara a possibilitar la seva millora. Més recentment, en 2018, 
a proposta del Grup Municipal Socialista, l’Ajuntament de Madrid adoptava un acord 
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per promoure la realització d’avaluacions de les seves polítiques públiques i fomentar 
la cultura de l’avaluació, que es va traduir, entre altres qüestions, en l’elaboració 
d’una guia metodològica que va ser presentada al maig de l’any passat. A més, altres 
ajuntaments, com el de Pinto, Móstoles o Getafe, han anat incorporant sistemes 
d’avaluació propis basats en els indicadors de la norma UNE 66182 d’Avaluació 
Integral de Govern Municipal de l’Agència Espanyola de Normalització (AENOR). 
 
Des del Grup Municipal de Ciutadans, conscients de la importància d’incorporar 
l’avaluació com un element fonamental per millorar la gestió municipal, i tractant 
que l’Ajuntament de Cornella de Llobregat sigui un veritable referent en aquesta 
matèria, proposem l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Elaborar, abans que finalitzi l’any, i en col·laboració amb l’Institut per a 
l’Avaluació de Polítiques Públiques un Protocol per a l’Avaluació de les Polítiques 
Públiques Municipals i la Qualitat dels Serveis Públics, articulant aquesta col·laboració 
a través de l’Instrument jurídic que es consideri necessari. 
 
Segon.- Incorporar en els plans anuals de formació de personal municipal formació en 
matèria d’avaluació de polítiques públiques i fomentar en els diferents serveis 
municipals la cultura de l’avaluació. 
 
Tercer.- Presentar, durant el darrer trimestre de cada any, un projecte pilot 
d’avaluació en el qual es detallin aquelles polítiques públiques i/o serveis municipals 
que seran objecte d’una avaluació exhaustiva i singularitzada durant l’exercici 
següent. Els resultats d’aquest Pla d’Avaluació juntament amb les propostes de 
millora seran objecte de presentació i debat en aquest Ple durant el segon semestre 
de l’any següent. 
 
Quart.- Que l'equip de govern actualitzi amb la major celeritat possible la web de 
l'ajuntament en l'apartat de "Govern Obert Transparència" tota la informació 
referent a l'avaluació i polítiques públiques, l'última actualització de les quals data del 
9 de maig de 2017 i també de l'apartat d’ "Avaluació" tota la informació referent als 
indicadors de serveis i les cartes de serveis, l'última actualització dels quals correspon 
a l'1 d'abril de 2019 i s'activin tots els enllaços a l'apartat de plans d'actuació que 
actualment no es poden accedir, així com altres enllaços. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:35:05 al 01:53:44 
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https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a00
0e?startAt=5705.0 
 
 
Durant la presentació i deliberació d’aquest punt, s’absenta temporalment de 
la sessió el senyor Pedro Millan Rodríguez, Regidor del Grup Municipal de Cs. 
 
 
VOTACIÓ 
 
La moció és rebutjada per la majoria dels assistents 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez i Ismael Ciurana 
Sanchez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal de Cs, senyor Pedro Millan Rodríguez per aplicació del que 
disposa l’article 136 del ROM. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a000e?startAt=5705.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a000e?startAt=5705.0
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En aquest moment s’absenta de la sessió el senyor Daniel Martínez Rodríguez, 
Portaveu del Grup Municipal de Cs. 
 
 
 
PUNT QUART.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE PODEMOS, PER LA 
PROMOCIÓ I IMPLEMENTACIÓ MUNICIPAL DEL PROJECTE VIOPET.- 

Moció de PODEMOS, per la 
promoció i implementació 
municipal del projecte Viopet. 

MOCIÓ 
... 
 
La violència masclista forma part d’una lacra global de la nostra societat. El nostre 
país no és aliè al problema, tenint més de 1000 dones assassinades per les seves 
parelles o ex-parelles des del 2003, una dada superior per la falta de comptabilització 
de dones que no mantenien una relació sentimental amb el seu agressor. 
 
Existeixen diversos tipus de violència exercida cap a les dones: econòmica, 
psicològica, emocional, física, sexual, entre d’altres. Una de les violències més 
invisibilitzades és la violència vicària, que consisteix en la substitució o 
reemplaçament d’un individu per un altre en l’exercici d’una funció o en la vivència 
d’una situació. Es tracta d’instrumentalitzar als éssers estimats comuns entre el 
maltractador i la víctima per a usar-los per causar un dolor extrem. Malauradament 
aquesta violència s’ha fet palès aquest mes amb el cas d’Anna i Olivia a Tenerife, un 
cas que ha fet entrar aquest tipus de violència a l’agenda pública. 
 
Aquest tipus de violència, també coneguda com a violència instrumental, afecta a 
nens, nenes, animals o persones preuades per a la dona. Aquesta és una forma 
invisibilitzada però molt dolorosa pels vincles afectius que existeix entre la persona o 
animal instrumentalitzat i la víctima de violència masclista. 
 
Volem posar de manifest les següents dades: 
 
• Actualment, el 40% de les llars Espanyoles són famílies interespècie 
• El 71% de les dones que van acudir a una casa d’acollida i conviuen amb un 

animal, referien que el seu agressor havia ferit, amenaçat o matat al seu animal 
de companyia com a venjança o per exercir control psicològic. 

• El 80% de dones maltractades diuen haver rebut amenaces de mort cap als seus 
animals. El 87% d’aquests incidents van tenir lloc en la seva presència, i un 75% en 
presència dels fills, per controlar-los i coaccionar psicològicament. 

• Fins al 54% de les dones víctimes de maltractament no abandonen la situació de 
violència per por a represàlies cap als animals de companyia amb els quals 
conviuen. 
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• El 59% de dones retarden o es neguen a anar a una casa d’acollida si els seus 

animals no estan segurs fent que moltes dones segueixin amb el seu maltractador. 
• El vincle cap als animals i la seva protecció sorgeixen efecte protector contra el 

suïcidi en dones en situació de violència. 
 
Aproximadament el 30% de les dones que pateix violència masclista tenen animals de 
companyia i els recursos d’atenció no admeten a aquests animals, creant més 
angoixa i inestabilitat per la dona. 
 
El 59% de les dones víctimes declaren que retarden la decisió de denunciar i 
abandonar el domicili per la impossibilitat de trobar allotjament d’emergència per als 
animals amb qui conviuen i la negativa dels recursos socials d’acollida per a dones 
d’acollir també els seus animals. Aquesta negativa comporta la continuació de la 
situació de violència i desemparament, ja que les víctimes no volen deixar els animals 
sols amb el seu agressor. 
 
El vincle emocional i afectiu de les víctimes de violència masclista amb els seus 
animals és explotat pels maltratadors per coaccionar, intimidar, silenciar i/o 
manipular les seves víctimes humanes, aprofitant-se de l’afecció emocional. La 
preocupació per la seguretat és un obstacle per allunyar-se de la relació violenta. 
L’amenaça d’agredir o assassinar els animals és un element habitual que terroritza 
les víctimes i les fa encara més vulnerables davant l’agressor. 
 
La violència contra els animals en llars que pateixen altres violències és generalitzada 
i sovint invisibilitzada, per això la Direcció General de Drets dels Animals del Govern 
d’Espanya, en coordinació amb el Ministeri d’Igualtat, han impulsat el programa 
VIOPET, adreçat a la protecció dels animals de víctimes de violència. A través d’aquest 
pla, els animals són reallotjats a cases d’acollida a tot el territori de l’Estat, facilitant 
la sortida de les dones víctimes de violència del domicili i protegint els animals, 
garantint la recuperació del maltractament físic i psicològic de les dues víctimes. 
 
VIOPET és, en definitiva, un programa d’acollida temporal o definitiva dels animals de 
dones víctimes de violències masclistes que compta amb més de 500 punts d’acollida i 
que ja ha protegit un miler d’animals. El funcionament i la ubicació dels animals és 
totalment confidencial per a garantir-ne la seguretat i les cases d’acollida superen 
una prova d’idoneïtat per a garantir la qualitat de vida dels animals acollits. 
 
Des del Ministeri d’Igualtat i la Direcció General dels Drets dels Animals han 
col·laborat des de l’inici del Govern de Coalició perquè les dones que conviuen amb 
animals i es troben en situació de violència i evitar la coacció que pot exercir 
l’agressor mitjançant el vincle amb l’animal. 
 
Per tot l’exposat des del Grup Municipal PODEMOS CORNELLÀ proposem en pro dels 
drets dels animals i dones víctimes de violència masclista, l’adopció dels següents 
acords al ple: 
 



 110 

 
Primer.- Que l’Ajuntament de Cornellà expressi la seva adhesió i suport al programa 
VIOPET i en faci difusió, promovent entre la població la xarxa d’acollida d’animals de 
dones víctimes de violència com a recurs assistencial necessari, informant del 
procediment, els requisits i les obligacions i deures perquè qualsevol persona pugui 
formar part d’aquesta xarxa i acollir aquests animals durant el temps que la dona ho 
necessiti. 
 
Segon.- Que l’Ajuntament de Cornellà es comprometi a vetllar per a trobar llars 
d’acollida urgent pels animals de companyia de les dones víctimes de violències 
masclistes del municipi. 
 
Tercer.- Difondre i donar a reconèixer el Programa VIOPET al Consell de la dona de 
Cornellà i al Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD), per potenciar i 
promoure la xarxa d’acollida d’animals de dones víctimes de violència i l’adhesió al 
programa. 
 
Quart.- Que s’inclogui en els protocols d’actuació de l’àrea de Serveis Socials la 
casuística d’aquelles dones víctimes de violència masclista que tenen animals de 
companyia per a facilitar-ne les actuacions, visibilitzar aquests casos i disposar de 
dades al respecte. 
 
Cinquè.- Reforçar la formació de la policia local, i d’altres agents públics implicats, en 
violència masclista, incloent el Programa VIOPET, en els protocols d’actuació davant 
l’atenció d’aquelles dones víctimes de violència de gènere que conviuen amb animals, 
tenint en compte com a indicador de violència el maltractament animal. 
 
Sisè.- Que l’Ajuntament es comprometi a realitzar jornades de conscienciació sobre 
violència contra els animals i la seva relació amb altres formes de violència, en 
especial les violències masclistes. 
 
Setè.- Incloure una partida pressupostària per fer front i ajudar a les entitats i/o 
ciutadania que formin part del programa VIOPET per gestionar despeses. 
 
Vuitè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Ministeri d’Igualtat, a la Direcció 
General de Drets dels Animals, a les entitats animalistes del municipi, al Consell de la 
dona de Cornellà, al Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD) a la 
Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 
 
Esmenes presentades pel Grup municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP) 
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• Esmena núm. 1 presentada verbalment pel Grup Municipal del PSC-CP: 

... 
 
Supressió de l’acord setè 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:53:45 al 02:09:18 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a00
0e?startAt=6825.0 
 
 
Durant la deliberació d’aquest punt s’incorpora a la sessió el senyor Pedro 
Millan Rodríguez, Regidor del Grup Municipal de Cs. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP 
 
L’esmena és acceptada i d’acord a l’article 133 del ROM, queda incorporada a 
la Moció. 
 
 
MOCIÓ RESULTANT 
... 
 
La violència masclista forma part d’una lacra global de la nostra societat. El nostre 
país no és aliè al problema, tenint més de 1000 dones assassinades per les seves 
parelles o ex-parelles des del 2003, una dada superior per la falta de comptabilització 
de dones que no mantenien una relació sentimental amb el seu agressor. 
 
Existeixen diversos tipus de violència exercida cap a les dones: econòmica, 
psicològica, emocional, física, sexual, entre d’altres. Una de les violències més 
invisibilitzades és la violència vicària, que consisteix en la substitució o 
reemplaçament d’un individu per un altre en l’exercici d’una funció o en la vivència 
d’una situació. Es tracta d’instrumentalitzar als éssers estimats comuns entre el 
maltractador i la víctima per a usar-los per causar un dolor extrem. Malauradament 
aquesta violència s’ha fet palès aquest mes amb el cas d’Anna i Olivia a Tenerife, un 
cas que ha fet entrar aquest tipus de violència a l’agenda pública. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a000e?startAt=6825.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a000e?startAt=6825.0
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Aquest tipus de violència, també coneguda com a violència instrumental, afecta a 
nens, nenes, animals o persones preuades per a la dona. Aquesta és una forma 
invisibilitzada però molt dolorosa pels vincles afectius que existeix entre la persona o 
animal instrumentalitzat i la víctima de violència masclista. 
 
Volem posar de manifest les següents dades: 
 
• Actualment, el 40% de les llars Espanyoles són famílies interespècie 
• El 71% de les dones que van acudir a una casa d’acollida i conviuen amb un 

animal, referien que el seu agressor havia ferit, amenaçat o matat al seu animal 
de companyia com a venjança o per exercir control psicològic. 

• El 80% de dones maltractades diuen haver rebut amenaces de mort cap als seus 
animals. El 87% d’aquests incidents van tenir lloc en la seva presència, i un 75% en 
presència dels fills, per controlar-los i coaccionar psicològicament. 

• Fins al 54% de les dones víctimes de maltractament no abandonen la situació de 
violència per por a represàlies cap als animals de companyia amb els quals 
conviuen. 

• El 59% de dones retarden o es neguen a anar a una casa d’acollida si els seus 
animals no estan segurs fent que moltes dones segueixin amb el seu maltractador. 

• El vincle cap als animals i la seva protecció sorgeixen efecte protector contra el 
suïcidi en dones en situació de violència. 

 
Aproximadament el 30% de les dones que pateix violència masclista tenen animals de 
companyia i els recursos d’atenció no admeten a aquests animals, creant més 
angoixa i inestabilitat per la dona. 
 
El 59% de les dones víctimes declaren que retarden la decisió de denunciar i 
abandonar el domicili per la impossibilitat de trobar allotjament d’emergència per als 
animals amb qui conviuen i la negativa dels recursos socials d’acollida per a dones 
d’acollir també els seus animals. Aquesta negativa comporta la continuació de la 
situació de violència i desemparament, ja que les víctimes no volen deixar els animals 
sols amb el seu agressor. 
 
El vincle emocional i afectiu de les víctimes de violència masclista amb els seus 
animals és explotat pels maltratadors per coaccionar, intimidar, silenciar i/o 
manipular les seves víctimes humanes, aprofitant-se de l’afecció emocional. La 
preocupació per la seguretat és un obstacle per allunyar-se de la relació violenta. 
L’amenaça d’agredir o assassinar els animals és un element habitual que terroritza 
les víctimes i les fa encara més vulnerables davant l’agressor. 
 
La violència contra els animals en llars que pateixen altres violències és generalitzada 
i sovint invisibilitzada, per això la Direcció General de Drets dels Animals del Govern 
d’Espanya, en coordinació amb el Ministeri d’Igualtat, han impulsat el programa 
VIOPET, adreçat a la protecció dels animals de víctimes de violència. A través d’aquest 
pla, els animals són reallotjats a cases d’acollida a tot el territori de l’Estat, facilitant 
la sortida de les dones víctimes de violència del domicili i protegint els animals, 
garantint la recuperació del maltractament físic i psicològic de les dues víctimes. 
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VIOPET és, en definitiva, un programa d’acollida temporal o definitiva dels animals de 
dones víctimes de violències masclistes que compta amb més de 500 punts d’acollida i 
que ja ha protegit un miler d’animals. El funcionament i la ubicació dels animals és 
totalment confidencial per a garantir-ne la seguretat i les cases d’acollida superen 
una prova d’idoneïtat per a garantir la qualitat de vida dels animals acollits. 
 
Des del Ministeri d’Igualtat i la Direcció General dels Drets dels Animals han 
col·laborat des de l’inici del Govern de Coalició perquè les dones que conviuen amb 
animals i es troben en situació de violència i evitar la coacció que pot exercir 
l’agressor mitjançant el vincle amb l’animal. 
 
Per tot l’exposat des del Grup Municipal PODEMOS CORNELLÀ proposem en pro dels 
drets dels animals i dones víctimes de violència masclista, l’adopció dels següents 
acords al ple: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Cornellà expressi la seva adhesió i suport al programa 
VIOPET i en faci difusió, promovent entre la població la xarxa d’acollida d’animals de 
dones víctimes de violència com a recurs assistencial necessari, informant del 
procediment, els requisits i les obligacions i deures perquè qualsevol persona pugui 
formar part d’aquesta xarxa i acollir aquests animals durant el temps que la dona ho 
necessiti. 
 
Segon.- Que l’Ajuntament de Cornellà es comprometi a vetllar per a trobar llars 
d’acollida urgent pels animals de companyia de les dones víctimes de violències 
masclistes del municipi. 
 
Tercer.- Difondre i donar a reconèixer el Programa VIOPET al Consell de la dona de 
Cornellà i al Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD), per potenciar i 
promoure la xarxa d’acollida d’animals de dones víctimes de violència i l’adhesió al 
programa. 
 
Quart.- Que s’inclogui en els protocols d’actuació de l’àrea de Serveis Socials la 
casuística d’aquelles dones víctimes de violència masclista que tenen animals de 
companyia per a facilitar-ne les actuacions, visibilitzar aquests casos i disposar de 
dades al respecte. 
 
Cinquè.- Reforçar la formació de la policia local, i d’altres agents públics implicats, en 
violència masclista, incloent el Programa VIOPET, en els protocols d’actuació davant 
l’atenció d’aquelles dones víctimes de violència de gènere que conviuen amb animals, 
tenint en compte com a indicador de violència el maltractament animal. 
 
Sisè.- Que l’Ajuntament es comprometi a realitzar jornades de conscienciació sobre 
violència contra els animals i la seva relació amb altres formes de violència, en 
especial les violències masclistes. 
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Setè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Ministeri d’Igualtat, a la Direcció 
General de Drets dels Animals, a les entitats animalistes del municipi, al Consell de la 
dona de Cornellà, al Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD) a la 
Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada 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 02:09:19 al 02:18:50 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a00
0e?startAt=7759.0 
 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el senyor Daniel Martínez 
Rodríguez, Portaveu del Grup Municipal de Cs. 
 
 
 
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’ha presentat un prec i una pregunta: 
 
Prec 
... 
 
En referencia a lo expuesto en la pregunta, haríamos un prec que sería que el 
Ayuntamiento de Cornellà teniendo en cuenta que está procediendo a naturalizar la 
ciudad con creación de espacios verdes y plantación de arbolado i ello implica con 
seguridad el aumento y afluencia de aves a las que tenemos que proteger, proceda a 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a000e?startAt=7759.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a000e?startAt=7759.0
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llevar a cabo la poda de los árboles en épocas en las que no se perturbe la 
reproducción y la cría de estas especies en nuestra ciudad. 

... 
 
Pregunta 
... 
 
La directiva de aves y la Ley de Patrimonio nacional y biodiversidad establece la 
obligatoriedad que tienen los estados miembros de tomar las medidas necesarias 
para establecer un régimen general de protección de todas las especies de aves 
contempladas en la directiva. 
 
Por lo tanto, estará prohibido destruir o dañar los nidos y los huevos así como quitar 
los nidos. También establece que estará prohibido perturbarlos de forma 
intencionada, en particular durante el período de reproducción y de crianza. 
 
Teniendo en cuenta que en este país un tercio de las especies de aves silvestres se 
refugian o viven en ciudades y el arbolado es gestionado por los ayuntamientos, es 
obligación de estos la protección de estas aves y por lo tanto evitar la poda de los 
árboles en épocas en la que se perturbe la reproducción y la cría de estas especies. 
 
A tenor de todo lo expuesto y partiendo de la base que tenemos en marcha en 
Cornellá el proyecto de Cornellà Natura, queríamos formular la siguiente pregunta 
que seria, que por qué se está realizando la poda en el municipio en época de 
reproducción i cría de muchas especies que están protegidas según la legislación? 

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

• Per part del senyor Daniel Martínez Rodríguez, Portaveu del Grup Municipal 
de Cs, s’han presentat verbalment dos precs i una pregunta: 
 
Primer Prec 
... 
 
En la calle Lluís Muntades esquina con Pasaje Isabel Aunión delante de la rotonda se 
encuentra situados una serie de focos con aspecto de ser temporales. Uno de cuyos 
focos enfoca directamente hacia el edificio ubicado en Pasaje Isabel Aunión. 
 
Dicho foco afecta directamente a diferentes vecinos ya que alumbra directamente 
hacia las viviendas y la iluminación deslumbra y penetra en el interior de dichas 
viviendas provocando un malestar a dichos vecinos. 
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Rogamos que el foco sea redirigido o cambiado de lugar en el caso de que sea un foco 
provisional para mejorar la salud de los vecinos.  

... 
 
 
Segon Prec 
... 
 
El ruego tiene que ver con la enmienda en voz que hemos realizado como punto de 
acuerdo en la moción de evaluación de política públicas municipales y en ese sentido 
ya que la moción no ha salido adelante pues rogamos al equipo de gobierno que 
actualice con la mayor celeridad posible la web del ayuntamiento en el apartado de 
“Govern Obert Transparencia” toda la información referente a la evaluación de las 
políticas públicas cuya última actualización data del 9 de mayo del 2017. 
 
También del apartado de “Evaluación” toda la información referente a los indicadores 
de servicios, la carta de servicios cuya última actualización corresponde al 1 de abril 
de 2019.  
 
Y se activen todos los enlaces en el apartado de “Planes de actuación” que 
actualmente no se puede acceder y todos aquellos enlaces que no funcionan. 

... 
 
 
Pregunta 
... 
 
¿Tiene previsto el equipo de gobierno facilitar todos los medios para que aquellas 
asociaciones de vecinos que no hayan contemplado en su proyecto de subvenciones 
para el 2021 y lo deseen puedan organizar su fiesta mayor de barrio durante el 
segundo semestre de 2021 garantizando que se celebraran con todas las garantías 
sanitarias y de restricciones establecidas por el CIPROCAT? 

... 
 
Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
Supongo que te refieres a aquellos Barrios que pueden hacer su fiesta de barrio, ¿no? 
Pues evidentemente que está contemplado y se está trabajando con ellas. 

... 
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• Per part del senyor Ismael Ciurana Sánchez, Regidor del Grup Municipal de 
Cs, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
En el Pleno de hoy se ha aprobado una modificación de crédito de aproximadamente 
6 millones de euros con una partida importante de unos 900 mil euros para hacer 
frente a las costas judiciales e indemnizaciones de los juicios, diremos, no ganados en 
los que se ha visto inmerso el ayuntamiento. 
 
Atendiendo al derecho de información como concejales en este Pleno solicitamos que 
a las preguntas que vamos a hacer ahora se nos responda por escrito. 
 
¿Cuántas y cuáles son las costas judiciales abiertas en las que el Ayuntamiento está 
inmerso ya sea como denunciante o denunciado? ¿Cuáles son los motivos y la 
previsión de resolución por parte de los entes judiciales y con qué coste para las arcas 
municipales?  

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

• Per part del senyor Carles Alemany Lluis, Regidor del Grup Municipal 
d’ERC/AM, s’han presentat verbalment dos precs i dues preguntes: 
 
Primer Prec 
... 
 
La majoria dels tràmits de l’ajuntament es poden fer online, però a voltes es requereix 
que part de la documentació que es presenti de manera presencial. Considerem que 
actualment s’hauria de poder presentar tota la documentació de manera telemàtica. 
Alhora per realitzar alguns tràmits els departaments de l’Ajuntament traslladen 
documents en PDF no editables que obliguen a la seva impressió per poder-los omplir 
i signar-los per després tornar-los a digitalitzar per reenviar-los altra cop al 
departament.  
 
Demanem que tots els tràmits que es puguin realitzar cent per cent de manera 
telemàtica i que els documents emplenats siguin traslladats en format PDF editable 
per facilitar la presentació i signatura digital, qui en disposi, i alhora reduir residus. 

... 
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Segon Prec 
... 
 
Darrerament s’han fet els treballs de poda estacionals dels arbres a tot el terme 
municipal just a la última etapa de la primavera, període en que moltes espècies 
d’ocells construeixen els seus nius per la posta d’ous que comença. 
 
Aquests treball han ocasionat nombroses destrosses en les llars per la qual cosa molts 
exemplars han mort. Això potser és causa d’un problema de falta de planificació per 
part del departament responsable, la poda s’hauria de fer entre la tardor i l’hivern. I 
caldria que els encarregats del servei han de saber quan ajustar la poda a l’estació de 
l’any que pertoca. 
 
Recordem que alguns ocells estan protegits i, a més a més, alimenten o enceben a les 
seves cries amb insectes i això ens ofereix un natural i ferm control de les plagues, 
conduint a un equilibri ecològic del quals ens beneficien tots. A més s’afegeix la 
possibilitat de que les podes coincideixin amb la floració dels arbres, es talla així el seu 
cicle vital abans d’hora provocants desfasaments que poden afectar a les seves 
espècies pol·linitzadores. 
 
Preguem que es millori la planificació anual de les podes en arbres i arbustos de la 
ciutat perquè les espècies avícoles i arbòries no es vegin afectades negativament. 

... 
 
 
Primera Pregunta 
... 
 
Dansà que ens van iniciar les obres de la Comarcal 245 al tram de Cornellà entre la 
carretera de Sant Joan Despí i avinguda del Baix Llobregat, son habituals els 
embussos que es ocasionen, sobretot en hores puntes de dies determinat. 
 
Entenen que les obres s’han de realitzar i que suposaran una millora, però 
mentrestant s’haurien de prendre mesures per evitar embussos considerables. 
 
Es prendrà alguna mesura en aquest sentit? Es realitzarà algun estudi per redirigir 
part del trànsit o s’avaluaran i aplicaran altres alternatives per intentar reduir els 
embussos? 

... 
 
Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
Això és una pregunta, no? Doncs la tindràs que redirigir a la Generalitat de Catalunya. 

... 
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Segona Pregunta 
... 
 
El passat 26 de maig al cap de poc de ser posat un arbre de grans dimensions situat a 
l’entrada de la plaça Catalunya per Mossèn Andreu es va desplomar partint-se per la 
meitat del seu tronc, amb la sort de que no va haver ferit a cap transeünt que 
passejava per la zona.  
 
Quina va ser la causa de la caiguda de l’arbre de la plaça Catalunya? S’ha de realitzar 
un estudi d’altres afectats a la ciutat? I en cas afirmatiu, quants exemplars hi ha 
afectats i quina seria l’actuació per part del Govern? 

... 
 
 
 
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-i-un minuts, de la qual s’estén la 
present acta, que és signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi, la 
Secretària General, que ho certifico. 
 
 
Aquesta acta està complementada pel document de vídeo adjunt, que es 
troba degudament signat per aquesta Secretària, en el qual figuren totes les 
deliberacions i intervencions de la sessió, així com les absències temporals 
que es produeixen durant la sessió, en molts casos per desconnexió digital, 
sense que cap d’elles hagi donat lloc a l’aplicació de l’article 136 del ROM, en 
haver-se incorporat, en tots els casos amb caràcter previ a la votació. 
 
 
 
 
 

Diligència: Per a fer constar que el present document correspon a l’acta de la sessió celebrada pel 
Ple en data 30 de juny de 2021, la qual ha estat aprovada en data 28 de juliol 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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