
 
 

 
 

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

 

 1 

ACTA PLE NÚM. 8/2021 

 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 28 DE JULIOL 2021 
 
 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
PROCEDIMENT: SESSIÓ A DISTÀNCIA PER MITJANS ELECTRÒNICS 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 28 DE JULIOL 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les disset hores del dia 28 de 
juliol 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. 7/2021, 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 30 DE JUNY D’ENGUANY. 

Acta núm. 7/2021 

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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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:00:08 al 00:00:16 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af
12e8c3f0003?startAt=8.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels vint-i-quatre regidors i 
regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 
PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA QUE A 
CONTINUACIÓ ES RELACIONA. 

Donar compte decrets 

A efectes del seu coneixement, es dóna compte del Decret dictat per 
l’Alcaldia, el text literal del qual és el següent: 
 
- Decret núm. 2686/2021 de data 2 de juliol 
... 
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 2436/2021, de 11 de juny, en virtut del qual es 
modificava 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. 
 
Atès que en aquest Decret s’ha detectat un error de transcripció, consistent en 
mantenir dins de les delegacions efectuades a favor del Regidor d’Economia i 
Administració el paràgraf que a continuació es transcriu, tot i estar vinculat amb 
competència que, com a conseqüència d’aquest Decret, es delega a favor de tots els 
regidors i regidores delegats d’Àrea: 
... 
 

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

... 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af12e8c3f0003?startAt=8.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af12e8c3f0003?startAt=8.0
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Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Esmenar l’error de transcripció detectat en el Decret d’Alcaldia núm. 
2436/2021, de 11 de juny i, en conseqüència, respecte del punt segon de la seva part 
dispositiva: 
 
A. Donar nova redacció al punt 1 de la delegació de competències efectuada a favor 

de tots els regidors i regidores delegats d’Àrea, en el sentit d’incorporar aquest 
paràgraf, restant redactat aquest en els termes següents: 

... 
 
 

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: 

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

... 
 
B. Suprimir aquest paràgraf de la relació de competències delegades a favor del 

Regidor delegat d’Economia i Administració. 
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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 i als Caps dels 
diferents Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes. 
 
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. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:00:17 al 00:00:34 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af
12e8c3f0003?startAt=17.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES SOCIALS I 
COMUNITÀRIES 
 
 
PUNT TERCER.- MANIFESTAR EL REBUIG I QUE ES CONSIDERI LA NOVA 
RECLASSIFICACIÓ DE L’ESCOLA MONTSERRAT PER LA PÈRDUA DE RECURSOS 
HUMANS I MATERIALS QUE COMPORTA PER L’ESCOLA I EL BARRI.- 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af12e8c3f0003?startAt=17.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af12e8c3f0003?startAt=17.0
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Manifestar el rebuig i que es 
consideri la nova reclassificació 
de l’escola Montserrat per la 
pèrdua de recursos humans i 
materials que comporta per 
l’escola i el barri. 

DICTAMEN 
... 
 
Atès que en  data 20 de juliol de 2021 s’ha rebut a través del registre d’entrada 
general de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, una instància amb numero 
d’anotació 29414, per part de l’Escola Montserrat en la que a l’exposició de fets, 
expliquen el canvi de complexitat notificada per part del Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya al centre per el curs 2021/22 amb les conseqüències que 
d’aquesta decisió se’n deriven en quant a la reducció de recursos humans i materials 
en aquesta escola del barri de Sant Ildefons. 
 
Atès que amb data 21 de juliol des de l’Ajuntament s’envia una carta de 
disconformitat vers aquesta decisió del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya en quant al canvi de reclassificació de l’Escola Montserrat perdent la 
classificació de màxima complexitat amb el que això comporta en quant a la reducció 
de recursos al barri. 
 
Atès que aquesta nova reclassificació del centre s’ha pres sense la interlocució prèvia 
amb l’escola i la seva comunitat educativa, ni amb l’Ajuntament, a qui ni tan sols ha 
estat notificada aquesta modificació per part del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que no s’ha tingut en compte el context econòmic i social global provocat per la 
pandèmia de la COVID19, que s’accentua més a un barri com Sant Ildefons, que ja 
comptava amb grans mancances socioeconòmiques. 
 
Atès que l’Escola Montserrat es troba ubicada a Sant Ildefons, un barri amb un entorn 
socioeconòmic molt sensible que compta amb quatre escoles públiques d’alta 
complexitat que des de fa anys desenvolupen un treball en xarxa i comparteixen una 
mateixa línia pedagògica.  
 
Atès que els centres de màxima complexitat reben recursos addicionals i tenen uns 
ratis de menys alumnes per aula i que la perduda d’aquests recursos pot agreujar més 
les dificultats dels infants i famílies de l’entorn. 
 
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: 
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ACORDS 
 
Primer.- Manifestar el rebuig i que es reconsideri aquesta nova reclassificació de 
l’Escola Montserrat per la pèrdua de recursos humans i materials que comporta per 
l’escola i el barri. 
 
Segon.- Que es faci un nou estudi i es comparteixin amb el consistori i la comunitat 
educativa del centre les dades especifiques de l’escola que justifiquin la reclassificació 
a centre de complexitat alta. 
 
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 Montserrat, a la FAMPA, al Consell Escolar Municipal, a l’AMPA 
de l’escola Montserrat. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:00:35 al 00:09:35 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af
12e8c3f0003?startAt=35.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
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 
 
PUNT QUART.- APROVAR INICIALMENT EL “PROJECTE PER LA 
RENATURALITZACIÓ I L’AMPLIACIÓ DE LA VORERA NORD A L’AVINGUDA 
REPÚBLICA ARGENTINA, TRAM ENTRE MOSSÈN ANDREU I AV. SANT 
ILDEFONS DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT”.- 

Aprovar inicialment el “Projecte 
per la renaturalització i 
l’ampliació de la vorera nord a 
l’avinguda República Argentina, 
tram entre Mossèn Andreu i av. 
Sant Ildefons. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af12e8c3f0003?startAt=35.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af12e8c3f0003?startAt=35.0
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DICTAMEN 
... 
 
Vist el projecte per la Renaturalització i l’Ampliació de la vorera Nord a l´avinguda 
República Argentina, tram entre Mossèn Andreu i av. Sant Ildefons de Cornellà de 
Llobregat amb un pressupost de 362.923,56€ sense IVA i de 439.137,51€ IVA inclòs i 
redactat per l’ enginyer civil Sr. David Moreno i Pujol de l’empresa CIVILSITE SLP. 
 
Vist l’informe emès l’arquitecta Coordinadora de la Unitat de Projectes, Sra. Emma 
Muñoz Serrano. 
 
Atès actualment que no existeix consignació pressupostària en el vigent pressupost de 
despeses. 
 
Atès que s’ha tramès la documentació tècnica als Departaments d’Espai Públic, Medi 
Ambient, Acció Territorial i Habitatge i Guàrdia Urbana, segons l’acord adoptat en 
Junta de Govern Local de data 15 de juny de 2005, mitjançant el qual s’aprova la 
Instrucció relativa als tràmits i documents a incorporar en determinants expedients 
sotmesos a l’aprovació de la junta de Govern Local i del Ple Municipal. 
 
Atès el que estableixen els articles 12, 24 i següents, i 34 i següents del Reglament 
d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret núm. 179/95, de 13 de 
juny, pel que fa a les obres locals ordinàries, als documents que han d’integrar el 
projecte, i al procediment per a la seva aprovació en relació a les obres de 
conservació i manteniment; els articles 234 i 235, en relació a les obres locals i al 
contingut del projecte, respectivament i els articles 232 i 233 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes del sector públic en quant a l’elaboració del projecte com 
a acte previ a l’adjudicació d’unes obres, la classificació de les obres i el contingut del 
projecte. 
 
Atès que l’adopció del present acord, d’acord amb el que s’estableix a l’article 22.2 ñ) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, és 
competència del Ple Municipal. 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte per la Renaturalització i l´Ampliació de la 
vorera nord a l´avinguda República Argentina, tram entre Mossèn Andreu i av. Sant 
Ildefons de Cornellà de Llobregat amb un pressupost de 362.923,56€ sense IVA i de 
439.137,51€ IVA inclòs i redactat per l’enginyer civil Sr. David Moreno i Pujol de 
l’empresa CIVILSITE SLP, amb la següent identificació electrònica: 
 
TOM 1 
▪ Núm. ID: 2504211 
▪ Núm. Hash:  
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A713DAB894B8A7662773227610181A38FD45E2054D800B9ED9A1E56A9FD880D1FF
A36C608EF0724C768DFA326F94DC64F5A519E7B9392EB595F707CB5031FE8F 
 
TOM 2 
▪ Núm. ID: 2504417 
▪ Núm. Hash:  
 
9201EA0607D19E265F7ED7683E11F4595829B6E1F3DD202511456C7842F8C5721BA
7D579BFFC2548CF03FBEC6E747D71DDDD8121B26C58BE73DEF08D5243928E 
 
 
Segon.- Sotmetre l’aprovació de l ’esmentat projecte a informació pública mitjançant 
inserció d’edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, pel període de trenta dies, així com al Butlletí d’Informació Municipal i al 
Tauler d’Anuncis de la Corporació, per tal que les persones que es considerin 
interessades puguin efectuar les al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que 
estimin convenients. 
 
Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions, 
reclamacions i/o suggeriments que suposin modificacions al projecte, aquest 
s’entendrà definitivament aprovat. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a Transparència per al seu coneixement i efectes, i 
donar publicitat a aquest acord en la Seu Electrònica del nostre Ajuntament, segons 
que preveu l’article 5.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:09:36 al 00:19:32 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af
12e8c3f0003?startAt=576.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af12e8c3f0003?startAt=576.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af12e8c3f0003?startAt=576.0


 10 

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. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
PUNT CINQUÈ.- APROVAR INICIALMENT EL “PROJECTE OBRES DE 
PACIFICACIÓ DEL CARRER BONESTAR ENTRE C/ FLORIDA I C/ ANOIA”.- 

Aprovar inicialment el “Projecte 
obres de pacificació del carrer 
Bonestar entre carrer Florida y 
carrer Anoia”. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist el projecte d’Obres de Pacificació del carrer Bonestar entre c/Florida i c/Anoia 
amb un pressupost de 181.791,17 € sense IVA i de 219.967,32 IVA inclòs i redactat 
per l’arquitecta municipal Sra. María del Mar Solà Díaz i l’arquitecte tècnic municipal 
Sr. Óscar de Pastors Solà. 
 
Vist l’informe emès l’arquitecta Coordinadora de la Unitat de Projectes, Sra. Emma 
Muñoz Serrano. 
 
Atès actualment que no existeix consignació pressupostària en el vigent pressupost de 
despeses. 
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Atès que s’ha tramès la documentació tècnica als Departaments d’Espai Públic, Medi 
Ambient, Acció Territorial i Habitatge i Guàrdia Urbana, segons l’acord adoptat en 
Junta de Govern Local de data 15 de juny de 2005, mitjançant el qual s’aprova la 
Instrucció relativa als tràmits i documents a incorporar en determinants expedients 
sotmesos a l’aprovació de la junta de Govern Local i del Ple Municipal. 
 
Atès el que estableixen els articles 12, 24 i següents, i 34 i següents del Reglament 
d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret núm. 179/95, de 13 de 
juny, pel que fa a les obres locals ordinàries, als documents que han d’integrar el 
projecte, i al procediment per a la seva aprovació en relació a les obres de 
conservació i manteniment; els articles 234 i 235, en relació a les obres locals i al 
contingut del projecte, respectivament i els articles 232 i 233 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes del sector públic en quant a l’elaboració del projecte com 
a acte previ a l’adjudicació d’unes obres, la classificació de les obres i el contingut del 
projecte. 
 
Atès que l’adopció del present acord, d’acord amb el que s’estableix a l’article 22.2 ñ) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, és 
competència del Ple Municipal. 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte Obres de Pacificació del carrer Bonestar entre 
c/Florida i c/Anoia amb un pressupost de 181.791,17 € sense IVA i de 219.967,32 IVA 
inclòs i redactat per l’arquitecta municipal Sra. María del Mar Solà Díaz i l’arquitecte 
tècnic municipal Sr. Óscar de Pastors Solà, amb la següent identificació electrònica: 
 
▪ Núm. ID: 2514564 
▪ Núm.Hash:  
 
7931C96CAED06612F9A8AEFE8B2D1739D23B984BC0DBD3554A4A2E94635BD3AE36
24E9CD3C696275EA97FE229282743F8F21B0786C1FD7830DCC3FFA10549EE4 
 
 
Segon.- Sotmetre l’aprovació de l’esmentat projecte a informació pública mitjançant 
inserció d’edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, pel període de trenta dies, així com al Butlletí d’Informació Municipal i al 
Tauler d’Anuncis de la Corporació, per tal que les persones que es considerin 
interessades puguin efectuar les al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que 
estimin convenients. 
 
Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions, 
reclamacions i/o suggeriments que suposin modificacions al projecte, aquest 
s’entendrà definitivament aprovat. 
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Tercer.- Notificar el present acord a Transparència per al seu coneixement i efectes, i 
donar publicitat a aquest acord en la Seu Electrònica del nostre Ajuntament, segons 
que preveu l’article 5.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:19:3 al 00:22:59 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af
12e8c3f0003?startAt=1173.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af12e8c3f0003?startAt=1173.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af12e8c3f0003?startAt=1173.0
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Abstenció: 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
 
PUNT SISÈ.- APROVAR PROVISIONALMENT LA 2A. MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS: ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 DE L’EXERCICI 2021.- 

Aprovar provisionalment la 2a 
modificació de les Ordenances 
Fiscals: Ordenança Fiscal núm. 19 
de l’exercici 2021. 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la modificació proposada de l’Ordenança Fiscal núm. 19 de exercici 2021, per tal 
d’actualitzar-la i adequar-la en el seu contingut econòmic a les necessitats actuals, en 
relació a la licitació d’una nova concessió administrativa de les parades existents en el 
mercat municipal de Sant Ildefons.  
 
Vist que el cànon de licitació que s’establirà en el plec de condicions de la nova 
concessió administrativa vindrà determinat pel valor de mercat derivat de la 
utilització de les instal·lacions i parades existents al mercat 
 
Atès el que disposa l’article 178.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en 
concordança amb el 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, referent al procediment a seguir en l’aprovació de les Ordenances, així 
com l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de les Hisendes Locals, relatius a l’ordenació de tributs per les 
Corporacions Locals,  
 
Per tot això, el President delegat de la Comissió Informativa de Presidència i 
Economia, previ dictamen de la comissió, proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 19 de 
l’exercici 2021, segons el que s’indica a continuació: 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 
TAXA PER L’APROFITAMENT I SERVEIS DELS MERCATS MUNICIPALS 
 
Incloure una disposició transitòria amb el següent contingut: 
 
“Disposició transitòria 
 
Suspendre l’aplicació de la Tarifa Primera corresponent al punt 1 A) de l’Annex de 
Tarifes respecte al mercat Sant Ildefons, fins el 31 de desembre de 2021. 
 
Suspendre també l’aplicació del Punt 6 de la referida Tarifa Primera respecte al 
mercat Sant Ildefons, fins el 31 de desembre de 2021.” 
 
Segon.- Exposar l’acord precedent al Tauló d’Anuncis d’aquest Ajuntament, durant 
trenta dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació del corresponent anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província i en un Diari de gran difusió de la província. 
 
Dins d’aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions i suggeriments que estimin oportuns. 
 
Tercer.- Disposar que, en el supòsit que no es presenti cap reclamació en l’esmentat 
termini d’exposició pública, els acords adoptats d’aprovació provisional s’entenguin 
com a definitius. 
 
Quart.- Disposar, així mateix, que els acords definitius, incloent  els provisionals 
elevats automàticament a aquesta categoria, i el text íntegre de les modificacions es 
publiquin en el Butlletí Oficial de la Província  i que posteriorment entrin en vigor el 
dia següent al de la seva publicació. 
 
Cinquè.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposen la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:23:00 al 00:24:29 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af
12e8c3f0003?startAt=1380.0 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af12e8c3f0003?startAt=1380.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af12e8c3f0003?startAt=1380.0
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VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal 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. 
 
 
 
 
PUNT SETÈ.- APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2020 DE 
L’AJUNTAMENT, DE L’ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT MUNICIPAL DE 
RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ I EL DE LA SOCIETAT MERCANTIL 
PROCORNELLÀ. I RETRE A LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA, EL 
COMPTE GENERAL.- 

Aprovar el Compte General de 
l’exercici 2020 de l’Ajuntament, 
de l’Organisme Autònom Institut 
Municipal de Radiodifusió de 
Cornellà i el de la Societat 
Mercantil Procornellà. I retre a la 
Sindicatura de Comptes de 
Catalunya, el Compte General. 
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DICTAMEN 
... 
 
Vist el Compte General del Pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2020, elaborat de 
conformitat amb el que disposa la Regla 47 de la Instrucció del model normal de 
Comptabilitat per a l’Administració Local, aprovada per Ordre HAP/1781/2013, de 20 
de setembre. 
 
Atès que la Comissió Especial de Comptes, reunida el dia 9 de juny de 2021, va 
informar favorablement els esmentats comptes. 
 
Atès que l’informe de la Comissió Especial de Comptes, juntament amb els Comptes 
esmentats i els seus justificants han estat exposats al públic durant 15 dies i vuit dies 
més als efectes de que els interessats poguessin presentar els reparaments i 
observacions que creessin convenients, no havent-se presentat cap reclamació. 
 
El President de la Comissió Informativa de Presidència i Economia, vist el dictamen 
favorable de l’esmentada Comissió, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2020 de l’Ajuntament, integrat pel 
del propi Ajuntament, el de l’Organisme Autònom Institut Municipal de Radiodifusió 
de Cornellà i el de la societat mercantil de capital íntegrament municipal 
PROCORNELLA. En consonància als documents que s’identifiquen electrònicament a 
continuació: 
 
BALANÇ 
NÚM ID: 2409747 
NÚM HASH:  
7F7B0F182CBA659C95AEA7138C44D5C369D0075D46454F791D2EF495BDAF6AB734E
3F297C494DEA6DB5909BA1DCCD903CBD4FFE56B60D12416E9927019777DF9 
 
COMPTE RESULTATS 
NÚM ID: 2409751 
NÚM HASH:  
CB0D83123132EE09CB2B382E55CAF6FD7F0AD9966D45664EF2EB1F85A2CEEC4537E
0AACB50A495E50D545793A47F23523862196A34DFCA22D0E1541843238791 
 
ESTAT CANVIS PATRIMONI NET 
NÚM ID: 2409755 
NÚM HASH:  
9111F3F017DA551251254A0CD7E5F3294AB2DA10CF5687B887AC6C253F89E8DA43F
35FEB8701F8CA6458006BA4FBD3D34C6E82804CB579C67BF5196C37477B21 
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ESTAT FLUXOS EFECTIU 
NÚM ID: 2409756 
NÚM HASH:  
69C9F6B95C298CF807E312039E9B10490DE3045D205F016E78CCA96995A83373A85
60E890E358683D7580D541B6A50FC968F9287AD6EFF950481D496D325A7A3 
 
LIQUIDACIÓ 
NÚM ID: 2409758 
NÚM HASH:  
549550FF1B951B926936536CAA039EE37DE5AE09E70617C4C757B2CFFB996B0354E8
818551DA8F38B46689C4D4B97C1D121875BC339C7A59BB1681E0B29A533D 
 
LIQUIDACIÓ RESUMS 
NÚM ID: 2409759 
NÚM HASH:  
C0640A648FFF0FBD3642A90590AC16D444862C5AEAC333B4AA89D2F9AD5AD1FD5E
7EDC61BDC5BCDF8AE34081EDD38E2209A2E9F7872BD391261D9F7A94437FDA 
 
MEMÒRIA 
NÚM ID: 2419382 
NÚM HASH:  
1A3D1F08A51B4846EAF71D559E202091B77403EB7A3D3F970F46900F354F80879A2
F5BB66C85B860DCBD728BFD7F9F479324F28B752F5A26D44405C4D02113BA 
 
 
Segon.- Retre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, el Compte General, de 
conformitat amb l’article 212.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:24:30 al 00:42:24 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af
12e8c3f0003?startAt=1470.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af12e8c3f0003?startAt=1470.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af12e8c3f0003?startAt=1470.0
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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. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde per proposar als assistents fer 
el debat conjunt dels punts 8, 9 i 10 de l’Ordre del Dia, no manifestant-se cap 
oposició a la proposta. 
 
 
PUNT VUITÈ.- DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES DE CONTROL 
FINANCER (AUDITORIA DE COMPLIMENT) REALITZATS POR LA INTERVENCIÓ 
MUNICIPAL DE LES EMPRESES MUNICIPAL PROCORNELLÀ I TECSALSA 
CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2020.- 

Donar compte al Ple dels 
informes de Control Financer 
(Auditoria de Compliment) 
realitzats per la Intervenció 
Municipal de les Empreses 
Municipals Procornellà i Tecsalsa 
corresponents a l’exercici 2020. 
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DICTAMEN 
... 
 
Vistos els informes de control financer – que ho són d’auditoria de compliment - 
realitzats per la Intervenció General sobre les societats mercantils municipals 
Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A. 
(PROCORNELLÀ) i TECSALSA corresponents a l’exercici 2020, emesos en data 1 de juny 
de 2021 i 28 de maig de 2021, respectivament, en execució del Pla Anual de Control 
Financer 2021. 
 
Atès que dels exposats informes se n’ha donat compte als Consellers Delegats i als 
gerents de les referides societats, així com a l’Alcalde. 
 
Atès que els esmenats informes s’han integrat en el compte General de l’exercici 
2020, juntament amb els comptes anuals de les societats auditades, de conformitat 
amb el que disposa l’article 75.4 de les bases d’execució del pressupost. 
 
Atès que segons que disposa l’article 36.1 del Real Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel 
que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, i 
l’article 75.5 de les bases d’execució del pressupost de 2020 se n’ha de donar compte 
al ple d’aquests informes com a punt independent de l’ordre del dia en a mateixa 
sessió en la que se sotmet a la seva aprovació el Compte General. 
 
El sotasignant, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
Únic.- Donar compte al Ple dels informes de control financer (auditoria de 
compliment) realitzats per la Intervenció General sobre les societats mercantils 
municipals Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, 
S.A. (PROCORNELLÀ) i TECSALSA corresponents a l’exercici 2020, emesos en data 1 de 
juny de 2021 i 28 de maig de 2021, respectivament, en compliment d’allò que disposa 
l’article 36.1 del Real Decret 424/2017 i l’article 75.5 de les bases d’execució del 
pressupost de 2020. 

... 
 
 
 
 
PUNT NOVÈ.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE CONTROL 
PERMANENT D’AUDITORIA DE SISTEMES DE REGISTRE COMPTABLE DE 
FACTURES DE 2020, I DE L’INFORME DE CONTROL PERMANENT DEL 
DESENVOLUPAMENT DEL SUBCOMPTE 4131 “CREDITORS PER OPERACIONS 
PENDENTS D’APLICAR AL PRESSUPOST” DE 2020, REALITZADA PER LA 
INTERVENCIÓ GENERAL.- 
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Donar compte al Ple de l’Informe 
de Control Permanent d’Auditoria 
de sistemes de registre 
comptable de factures de 2020 i 
de l’Informe de Control 
Permanent del desenvolupament 
del subcompte 4131. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’informe de control permanent d’auditoria de sistemes del Registre Comptable 
de Factures de 2020, realitzada per la Intervenció General, emès en data 7 de juliol de 
2021, en execució del Pla Anual de Control Financer 2021 i en compliment d’allò que 
disposa l’article 12.3 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic. 
 
Vist l’informe de control permanent del desenvolupament del subcompte 4131 
“Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost”, de 2020, realitzada per 
la Intervenció General, emès en data 28 de maig de 2021, en execució del Pla Anual 
de Control Financer 2021 i en compliment d’allò que disposa la disposició addicional 
tercera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial 
en el sector públic. 
 
Atès que segons que disposa l’article 36.1 del Real Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel 
que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, 
se n’ha de donar compte al ple d’aquests informes com a punt independent de l’ordre 
del dia. 
 
El sotasignant, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
Únic.- Donar compte al Ple de l’informe de control permanent d’auditoria de sistemes 
del Registre Comptable de Factures de 2020, realitzada per la Intervenció General, 
emès en data 7 de juliol de 2021, en execució del Pla Anual de Control Financer 2021 i 
en compliment d’allò que disposa l’article 12.3 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, 
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el 
sector públic, i de l’informe de control permanent del desenvolupament del 
subcompte 4131 “Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost” de 2020, 
realitzada per la Intervenció General, emès en data 28 de maig de 2021, en execució 
del Pla Anual de Control Financer 2021 i en compliment d’allò que disposa la 
disposició addicional tercera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de 
control del deute comercial en el sector públic; en compliment d’allò que disposa 
l’article 36.1 del Real Decret 424/2017 i l’article 75.1 de les bases d’execució del 
pressupost de 2020. 

... 
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PUNT DESÈ.- DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES D’AUDITORIA 
PÚBLICA REALITZADA PER LA INTERVENCIÓ GENERAL SOBRE ELS COMPTES 
ANUALS DE L’ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT MUNICIPAL DE 
RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ DE L’EXERCICI 2020, I DONAR COMPTE AL PLE 
DELS INFORMES D’AUDITORIA DE LA FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ DE LES 
PERSONES DEPENDENTS I DE LA FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA SOCIETAT 
DEL CONEIXEMENT REALITZATS PER L’AUDITORIA FAURA CASAS, AUDITORS 
CONSULTORS SL.- 

Donar compte al Ple dels 
Informes d’Auditoria Pública 
realitzada per la Intervenció 
General sobre els Comptes Anuals 
de l’organisme autònom Institut 
Municipal de Radiodifusió de 
Cornella de l’exercici 2020, i 
donar compte al Ple dels 
Informes d’Auditoria de la 
Fundació per a l’Atenció de les 
persones dependents i de la 
Fundació per al Foment de la 
Societat del Coneixement. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’informe d’auditoria pública realitzat per la Intervenció General sobre els 
comptes anuals de l’Organisme Autònom Institut Municipal de Radiodifusió de 
l’exercici 2020, emès en data 6 de juliol de 2021, en execució del Pla Anual de Control 
Financer de 2021 i en compliment d’allò que disposen l’article 29.3.A) del Reial Decret 
424/2017, de 28 d’abril pel que es regula el règim jurídic del control intern de les 
entitats del Sector Públic Local, i l’article 76 de les bases d’execució del pressupost de 
2021. 
 
Vistos els informes d’auditoria de comptes anuals de l’exercici 2020 de la Fundació 
per a l’Atenció de les Persones Dependents i de la Fundació per al Foment de la 
Societat del Coneixement, emesos per la firma d’auditoria Faura Casas, Auditors 
Consultors SL, en dates 31 de març de 2021 i 10 d’abril de 2021, respectivament, 
seleccionada per a realitzar aquestes auditories pels òrgans competents de cada 
Fundació, seguint el procediment de contractació establert a l’article 76 de les bases 
d’execució del pressupost de 2021, sota la supervisió i coordinació de la Intervenció 
General de l’Ajuntament, en execució de les previsions al Pla Anual de Control 
Financer de 2021 i en compliment d’allò que disposa l’article 29.3.A) del Reial Decret 
424/2017, de 28 d’abril pel que es regula el règim jurídic del control intern de les 
entitats del Sector Públic Local. 
 
Atès que segons que disposa l’article 36.1 del Real Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel 
que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, i 
l’article 75.5 de les bases d’execució del pressupost de 2021 se n’ha de donar compte 
al ple d’aquests informes com a punt independent de l’ordre del dia en a mateixa 
sessió en la que se sotmet a la seva aprovació el Compte General. 
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El sotasignant, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar compte al Ple dels informes d’auditoria pública realitzat per la 
Intervenció General sobre els comptes anuals de l’Organisme Autònom Institut 
Municipal de Radiodifusió de l’exercici 2020, emès en data 6 de juliol de 2021, en 
compliment d’allò que disposa l’article 36.1 del Real Decret 424/2017 i l’article 75.5 
de les bases d’execució del pressupost de 2021.  
 
Segon.- Donar compte al Ple dels informes d’auditoria de comptes anuals de l’exercici 
2020 de la Fundació per a l’Atenció de les Persones Dependents i de la Fundació per al 
Foment de la Societat del Coneixement, emesos per la firma d’auditoria Faura Casas, 
Auditors Consultors SL, en dates 31 de març de 2021 i 10 d’abril de 2021, 
respectivament, sota la supervisió i coordinació de la Intervenció General de 
l’Ajuntament, en els termes previstos al Pla Anual de Control Financer 2021 i a 
l’article 75.5 de les bases d’execució del pressupost de 2021.  

... 
 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb els punts 8, 9 i 10 consten en la Vídeo 
Acta de la sessió, minut 00:42:25 al 00:47:00 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af
12e8c3f0003?startAt=2545.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits es donen per assabentats dels punts 8, 9 i 10 de l’Ordre del Dia. 
 
 
 
 
PUNT ONZÈ.- DEIXAR SENSE EFECTE LES DELEGACIONS EN MATÈRIA DE 
GESTIÓ RECAPTACIÓ D’INGRESSOS PÚBLICS VIGENTS I DELEGAR EN LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, LES FACULTATS DE GESTIÓ I/O RECAPTACIÓ DE 
TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.- 

Deixar sense efecte les 
delegacions en matèria de gestió 
recaptació d’ingressos públics 
vigents i delegar en la Diputació 
de Barcelona, les facultats de 
gestió i/o recaptació de tributs i 
altres ingressos de dret públic. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af12e8c3f0003?startAt=2545.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af12e8c3f0003?startAt=2545.0
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DICTAMEN 
... 
 
Vista la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) 
l’article 106.3 de la qual estableix que és competència de les entitats locals la gestió, 
recaptació i inspecció dels seus tributs propis, sense perjudici de les delegacions que 
puguin atorgar a favor de les entitats locals d’àmbit superior o de les respectives 
Comunitats Autònomes, i de les fórmules de col·laboració amb d’altres entitats locals, 
amb les Comunitats Autònomes o amb l’Estat, d’acord amb el que estableixi la 
legislació de l’Estat. 
 
Vist l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL). 
 
Vistos els següents convenis de delegació subscrits per l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat i la Diputació de Barcelona a l’empara de la normativa referida:  
 
- Recaptació en període executiu dels tributs, preus públics i qualsevol altre recurs 

de dret públic (Acord de delegació del Ple de 27/2/1991. Conveni signat el 
4/4/1991).  

 
- Gestió i recaptació de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica (Acord de 

delegació del Ple de 30/9/2004. Conveni signat el 15/11/2004). 
 
- Gestió i recaptació de les multes de trànsit (Acord de delegació del Ple de 

30/9/2004. Conveni signat el 15/11/2004). 
 
- Gestió i recaptació de la taxa relativa a la tinença d'animals de companyia i 

qualsevol altre de naturalesa semblant i de la taxa per l’ocupació de parcel·les 
d’horts municipals (Acord de delegació del Ple de 23/2/2012). 

 
Vist que respecte als dos primers convenis, el 25 de maig de 2006, el Ple acordà 
ampliar la delegació, en el marc de la recaptació executiva, a l’aprovació de les baixes 
per crèdits incobrables i que l’esmentat acord també relaciona i concreta els ingressos 
públics objecte de delegació i les facultats delegades per a cadascú d’ells (BOPB núm. 
158 de 4 de juliol de 2006 i al DOGC núm. 4675 de 13 de juliol de 2006).  
 
Vist que, en relació a la delegació de les multes de trànsit, el 26 de juliol de 2007 el Ple 
va aprovar delegar en la Diputació la comunicació a la Direcció General de Trànsit de 
les dades de les sancions greus i molt greus als efectes previstos en la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària i que el conveni ampliat es va 
signar el 2 d’abril de 2008.  
 
Vist que, en relació a la vigència, els convenis subscrits recullen una clàusula de 
pròrroga tàcita per períodes anuals mentre cap de les parts no acordi i notifiqui, en 
un termini no inferior a sis mesos, deixar sense efectes la delegació.  
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Vist que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), 
estableix al seu article 49 que els convenis hauran de tenir una durada determinada, 
que no podrà ser superior a quatre anys, i que també preveu que en qualsevol 
moment abans de l’acabament del termini previst, els signants del conveni podran 
acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a quatre anys 
addicionals o la seva extinció. 
 
Vista la Disposició addicional vuitena de la LRJSP que regula l’adaptació dels convenis 
vigents subscrits amb anterioritat a l’aprovació de la norma. 
 
Vist que, tal com estableix l’article 7.2 del TRLRHL, és l’acord de delegació i no el 
conveni (que en tot cas el complementa o desenvolupa) el que fixa l’abast i contingut 
de la delegació i que, en aquest sentit, l’apartat b) de l’article 8 del Reglament 
general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, estableix 
que la recaptació dels deutes la gestió dels quals estigui atribuïda a l’entitat local es 
podrà portar a terme “per altres ens territorials a l’àmbit dels quals pertanyin quan 
s’hagi establert així legalment, quan s’hagi formalitzat amb aquests ens el conveni 
corresponent o quan s’hagi delegat aquesta facultat en aquests ens [...]”. 
 
Atès que el nou règim jurídic dels convenis regulat a la LRJSP no opera en el marc de 
la delegació de competències en matèria de gestió i recaptació dels tributs i altres 
ingressos de dret públic ja que la delegació té un esperit de continuïtat que va, amb 
caràcter general, molt més enllà del màxim d‘anys de vigència dels convenis que 
permet la normativa actual.  
 
Atès que, tal com es va deixar palès a l’acord de la Junta de Govern de 5 de febrer de 
2021, el nou règim jurídic sí opera respecte dels convenis en què es concretaven 
aspectes del règim jurídic de la delegació ja que es trobaven en situació de pròrroga 
tàcita indefinida i els resultava d’aplicació la Disposició addicional vuitena de la LRJSP 
d’acord amb la qual si no es produïa la seva adaptació expressa abans del 2 d’octubre 
de 2019 quedaven sense efectes el 2 d’octubre de 2020. 
 
Vist que l’acord proposat al Ple recull el marc en el qual s’ha de desenvolupar la 
delegació de competències i el règim de funcionament de la prestació de serveis per 
part de l’entitat delegada, sense la necessitat de subscriure cap conveni i sense 
perjudici, evidentment, del dret de revocació o renúncia que ostenten ambdues 
administracions. 
 
Atès que, d’altra banda, l’efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació i 
l’Ajuntament, així com entre aquestes entitats i els ciutadans, han posat de manifest 
la conveniència de disposar d'un acord plenari global, comprensiu de totes les 
funcions delegades, en ordre a acreditar amb suficient claredat la competència dels 
òrgans actuants.  
 
Vist que aquesta constatació, juntament amb la importància que té per al 
procediment de gestió i recaptació dels ingressos públics la concreció de l’òrgan 
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competent en cadascuna de les seves fases, així com també els pronunciaments 
jurisprudencials recentment coneguts, aconsellen una major concreció pel que fa a 
l’abast de les funcions exercides per l’ens delegat i fan convenient precisar amb el 
màxim rigor les facultats que una entitat local hagi delegat en l’ens supramunicipal. 
 
Atès que davant les consideracions precedents i per raons de seguretat jurídica és 
pertinent deixar sense efecte tots els acords plenaris de delegació de competències en 
matèria de gestió i recaptació d’ingressos públics a favor de la Diputació de Barcelona 
i acordar de nou la delegació per tal que en un únic acord queden recollits els 
ingressos, les funcions delegades i les regles que concreten el règim jurídic de la 
delegació. 
 
Vista la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, la qual, a banda de disposar, al seu article 
116.1, que les administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats 
públiques poden delegar les competències de llur titularitat a altres administracions o 
entitats en els termes que estableix la normativa sectorial aplicable, estableix en el 
seu article 8.4 que la delegació d'una competència pot reservar, a favor de l'òrgan 
delegant, les facultats de control i seguiment de l'exercici de la competència 
delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a termini.  
 
En virtut de tot l’exposat, el president delegat de la Comissió Informativa de 
Presidència i Economia, previ dictamen de la Comissió, proposa al Ple de l’Ajuntament 
que, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Deixar sense efecte les delegacions en matèria de gestió i recaptació 
d’ingressos públics a favor de la Diputació de Barcelona vigents en l’actualitat, 
derivades dels acords plenaris relacionats a la part expositiva i, amb caràcter general, 
qualsevol delegació de la mateixa naturalesa i matèria vigent en aquest moment. 
 
Segon.- Delegar en la Diputació de Barcelona, a l'empara del que preveu l'article 7.1 
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, les facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i 
altres ingressos de dret públic que a continuació s’enumeren:  
 
I. Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i rústica 
 

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament  
Recaptació dels deutes en període executiu 
Liquidació d'interessos de demora 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
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II. Impost sobre activitats econòmiques 
 

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament  
Recaptació dels deutes en període executiu 
Liquidació d'interessos de demora 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
 
III. Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions 
Realització de liquidacions per determinar el deute tributari 
Elaboració i emissió de padrons i documents cobradors 
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 
en les liquidacions per ingrés directe 
Dictar la provisió de constrenyiment 
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
Liquidació d'interessos de demora 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
 
IV. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament  
Recaptació dels deutes en període executiu 
Liquidació d'interessos de demora 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
 
V. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament  
Recaptació dels deutes en període executiu 
Liquidació d'interessos de demora 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
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VI. Quotes d'urbanització 
 

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament  
Recaptació dels deutes en període executiu 
Liquidació d'interessos de demora 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
VII. Contribucions especials 
 

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament  
Recaptació dels deutes en període executiu 
Liquidació d'interessos de demora 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
VIII. Taxes 
 

• Taxa pels serveis urbanístics 
• Taxa per la intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions 
• Taxa de cementiri municipal 
• Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública 
• Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres, reserves de la via 

pública permanents i reserves temporals (càrrega i descàrrega) 
• Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb diverses activitats 
• Taxa per l'aprofitament i serveis dels mercats municipals 
• Taxa per l'expedició de documents administratius 
• Taxa per la utilització de l'escut del municipi 
• Taxa per la prestació dels serveis i utilització d'instal·lacions municipals 

(instal·lacions esportives, centres cívics, horts urbans...) 
• Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o 

abusivament en la via pública 
• Taxa pels serveis especials per espectacles o transports 
• Taxa per la utilització i prestació de serveis de Can Mercader 
• Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de 

construcció, runa, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues 

• Taxa relativa a la tinença d'animals de companyia i qualsevol altre de 
naturalesa semblant i als serveis municipals de sanitat i consum 

• Taxa per la prestació de serveis en l’Escola d'Educació Especial Virolai 
 
Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament  
Recaptació dels deutes en període executiu 
Liquidació d'interessos de demora 
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Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
IX. Preus públics 
 

• PP per la prestació de serveis en instal·lacions municipals 
• PP per la venda de llibres i catàlegs 
• PP per campanyes publicitàries de Ràdio Cornellà 
• PP per la utilització de bucs d'assaig 
• PP festival de pallassos 
• PP servei esport tennis i similars (lloguer pistes, cursos, classes…)  
• PP per la prestació del servei a les escoles bressol 
• PP per la prestació del servei a les escoles municipals d'ensenyament 

especials 
• PP per la gestió de la deixalleria municipal 
• PP Escola Esportiva Social 
• PP per la prestació del servei de recollida de residus comercials i/o 

industrials i d'altres serveis mediambientals 
• PP per la prestació dels serveis de la ludoteca 
• PP per la prestació dels serveis i utilització de la piscina de Can Millars 
 
Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament  
Recaptació dels deutes en període executiu 
Liquidació d'interessos de demora 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
X. Execucions subsidiàries 
 

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament  
Recaptació dels deutes en període executiu 
Liquidació d'interessos de demora 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
XI. Cànons derivats de concessions administratives 
 

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament  
Recaptació dels deutes en període executiu 
Liquidació d'interessos de demora 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
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XII. Costes judicials derivades de procediments contenciós-administratius 
 

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament  
Recaptació dels deutes en període executiu 
Liquidació d'interessos de demora 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
XIII. Sancions 
 

• Sancions tributàries 
• Sancions urbanístiques 
• Sancions previstes a l'ordenança general de convivència ciutadana i altres 

sancions no tributàries 
 

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament  
Recaptació dels deutes en període executiu 
Liquidació d'interessos de demora 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
XIV. Multes coercitives 
 

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament  
Recaptació dels deutes en període executiu 
Liquidació d'interessos de demora 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
XV. Altres ingressos 
 

• Indemnitzacions per responsabilitat contractual 
• Reintegrament de pagaments indeguts 
• Recàrrec executiu i recàrrec d’extemporaneïtat 

 
Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament  
Recaptació dels deutes en període executiu 
Liquidació d'interessos de demora 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
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XVI. Altres ingressos tributaris i no tributaris 
 

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament  
Recaptació dels deutes en període executiu 
Liquidació d'interessos de demora 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
XVII. La declaració de crèdits incobrables en relació amb els ingressos de dret 

públic municipal respecte dels quals han estat delegades en la Diputació de 
Barcelona les funcions de recaptació i quan concorrin les causes previstes 
normativament per a dita declaració. 

 
 
Tercer.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per sí mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les accions d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris i/o aprovar l’anul·lació, total o 
parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic 
relacionats a l’acord anterior, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació 
de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució 
competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 
 
Quart.- En l'exercici de les funcions delegades de gestió, liquidació i recaptació dels 
tributs i altres ingressos de dret públic descrits amb anterioritat, correspon a la 
Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió Tributària, establir els llocs 
i els mitjans de pagament d'acord amb la normativa que sigui d'aplicació, 
l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
i la normativa interna de la Diputació de Barcelona reguladora de la prestació 
d'aquest servei. 
 
Cinquè.- La delegació conferida per a l’exercici de les competències descrites amb 
anterioritat es regeix per les següents regles: 
 

Regla primera. La delegació atorgada i les delegacions especificades en aquest 
acord tenen caràcter general i una durada de dos anys a comptar des de la 
data d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.   
 
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat 
tàcitament per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no 
comunica la seva decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de 
sis mesos. 
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Regla segona. L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, 
els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que 
estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves 
normes de desplegament, així com a allò que s’estableix en l'Ordenança 
general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i en la 
normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació 
d'aquest servei. 
 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament 
voluntari i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i 
la normativa concordant. 
 
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la 
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el 
que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament 
orgànic i l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona i en la normativa interna de la Diputació de Barcelona, 
reguladora de la prestació d'aquest servei.  
 
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de 
caràcter general i recavar, en qualsevol moment, informació sobre la gestió. 
 
Regla quarta. L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació 
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia 
la prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació 
de serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions 
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals, regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.  
 
Regla cinquena. L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte 
de la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats 
econòmiques, si aquests tributs figuren entre els tributs delegats. L’atorgament 
d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels criteris que 
estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
En circumstàncies singulars, la presidència de l’ORGT podrà aprovar bestretes 
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que 
representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens. 
 
Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats 
recaptades per l’ORGT a l’Ajuntament es regiran per les normes següents: 

 
1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada 

concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a 
l’Ajuntament de forma quinzenal. 
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2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades 

pels diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions 
d’ingressos indeguts aprovades en el període quinzenal anterior, amb les 
especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants en 
la forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions 
locals. 

 
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de 

l'Ajuntament, interessos de demora al tipus d'interès establert a la 
normativa vigent.  

 
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà 

abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte 
de recaptació. 

 
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es 

transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que correspongui a la quota 
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial 
s'ingressarà directament al compte de la Diputació. 

 
Regla setena. La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i 
les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta 
matèria, al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur 
Organisme de Gestió Tributària. 
 
L'Organisme de Gestió Tributària retrà comptes a l’Ajuntament de la gestió 
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament 
general de recaptació i llurs disposicions concordants.  
 
Regla vuitena. A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per 
als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per 
l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les 
obligacions següents: 
 
a) Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més 

efectiva la gestió de la recaptació executiva.  
b) Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir 

coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  
c) Oferir als obligats tributaris un servei d’atenció al públic mitjançant els 

canals de què disposi l’Organisme de Gestió Tributària.  
d) Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries, tret de 

causes de força major. 
e) Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i retre el 

compte anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i 
exercicis, i tota l'altra documentació que resulti exigible per la normativa 
vigent en cada moment. 
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Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de Gestió 
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets 
següents: 
 
a) Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  
b) Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de 

constrenyiment, degudament justificades.  
c) Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu, 

degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per 
l’Ajuntament. 

d) Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui 
per a la gestió del servei.  

e) Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament 
general de recaptació i en les disposicions concordants.  

f) Utilitzar el local que habiliti l’Ajuntament per a l’exercici de les 
competències delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que 
l’ORGT disposi d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de 
la contraprestació que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb 
l’Ajuntament per la utilització de les dependències municipals. 

 
Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures 
necessàries per donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i 
tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa 
sobre arxius i documents i a les especificacions contingudes en l'Ordenança 
general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Regla onzena. L'Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració 
"d'encarregat del tractament" respecte de les dades personals que l'entitat 
delegant aporti, per tal de materialitzar la delegació efectuada, i adoptarà les 
mesures tècniques i organitzatives adequades per a la protecció de totes les 
dades personals. 
 
A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades 
facilitades per l’administració delegant conforme a les instruccions que rebi 
d’aquesta; comunicarà les violacions de seguretat de protecció de dades, no 
aplicarà o utilitzarà aquestes dades amb una finalitat distinta a l’objecte de la 
delegació i no comunicarà les dades a terceres persones, ni tant sols per a la 
seva conservació -llevat que la Llei general tributària o qualsevol altra norma 
amb rang de llei ho autoritzi-, o perquè l’Organisme hagi de contractar 
prestacions de caràcter material o tècnic que comportin el tractament de les 
dades amb una empresa o empreses alienes; en aquest darrer supòsit el 
contractista de l’ORGT també tindrà la consideració d’encarregat del 
tractament. 
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L’Organisme de Gestió Tributària queda expressament facultat per l’entitat 
delegant per tal d’efectuar les peticions d’informació amb transcendència 
tributària i comunicació o cessió de dades que es deriven dels articles 93, 94 i 
95 de la Llei general tributària, o qualsevol altra norma que contempli dites 
comunicacions o cessions. 
 
Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de 
dades personals corresponents de l’Organisme de Gestió Tributària. Des del 
moment en que l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
hagi assumit la titularitat de la competència delegada, tindrà la consideració 
de responsable dels tractaments de dades personals que es duguin a terme per 
al compliment de les funcions públiques derivades de la delegació, que seran 
donats d'alta en el Registre d'Activitats de tractament de dades personals de 
l'ORGT. Així mateix l'administració delegant serà responsable del tractament 
de les dades personals a les quals pugui tenir accés com a conseqüència de la 
informació que proporciona l'ORGT a l'entitat delegant, respecte a les dades 
gestionades per delegació. A aquest efecte, les entitats signants han de dur a 
terme els controls sobre els accessos fets a les dades tributàries i d'ingressos de 
dret públic pertinents, i també han de comunicar les violacions de seguretat 
relatives a la protecció de dades personals. 
 
Així mateix, el responsable, tenint en compte la naturalesa, l'àmbit, el context i 
les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat 
diversa per als drets i les llibertats de les persones físiques, ha d’aplicar les 
mesures tècniques i organitzatives adequades al Reglament europeu 2016/679, 
de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al 
tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades. Les 
esmentades mesures seran revisades i actualitzades quan calgui. 
 
A efectes del compliment de la normativa de protecció de dades, l’Ajuntament i 
l'Organisme de Gestió Tributària formalitzaran els documents necessaris per 
concretar les obligacions i utilització de les dades necessàries per a la prestació 
del servei. 
 
Regla dotzena. Són causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les 
següents: 
 
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga 

tàcita, d'acord amb allò que estableix la regla primera.  
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord. 
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.  

 
Sisè.- Delegar en la Diputació de Barcelona, a l'empara del que preveu l'article 7.1 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, les següents facultats de gestió i recaptació de les 
multes de trànsit: 
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a. Expedir els documents de notificació de les denúncies en base a les dades 

facilitades per l’Ajuntament i a la consulta dels registres de la Direcció General de 
Trànsit. 

b. Requerir als obligats, de conformitat amb la normativa legal vigent, per tal que 
identifiquin al conductor responsable de la infracció. 

c. Notificar els acords d'incoació i denúncia adoptats per l'òrgan competent 
municipal en matèria de trànsit i seguretat viària. 

d. Tramitar les identificacions de conductor i continuar el procediment sancionador 
contra aquests. 

e. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent. 
f. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 

dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos en la normativa sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària. 

g. Recaptar les multes en període voluntari i executiu.  
h. Dictar la provisió de constrenyiment.  
i. Liquidar interessos de demora. 
j. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.  
k. Resoldre els expedients de devolució d'ingressos indeguts tenint en consideració 

que: 
1. quan la devolució d'ingressos s'acordi en relació a un expedient sancionador 

municipal (voluntària), aquest acord haurà de ser adoptat per l'òrgan 
competent municipal, a l’igual que la procedència de la devolució dels 
interessos corresponents, si és el cas, determinant la seva quantia exacta. 

2. quan la devolució d'ingressos s'acordi en relació a un expedient de recaptació 
en via executiva, l'acord serà adoptat per l'òrgan competent de l'ORGT. 

l. Resoldre els recursos que es puguin interposar contra actes del procés recaptatori.  
m. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de les 

multes, puguin presentar els interessats davant l'ORGT, posant els mateixos a 
disposició de l'Ajuntament a traves de l'aplicatiu informàtic de l'Organisme, cas de 
resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o 
tramitació. 

n. Establir els llocs i els mitjans de pagament d'acord amb la normativa que sigui 
d'aplicació, a l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona i a la normativa interna de la Diputació de Barcelona 
reguladora de la prestació d'aquest servei. 

o. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les 
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 
 
Setè.- La delegació conferida per a l’exercici de les competències descrites en 
l’apartat anterior i la realització d’actuacions de cooperació que puguin encomanar-
se a l’ORGT, es regeixen per les següents regles: 
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Regla primera. La delegació atorgada té caràcter general i produirà els seus 
efectes des de la seva acceptació per la Diputació de Barcelona i per un termini 
de dos anys a comptar des d’aquesta data.  
 
Tanmateix, la delegació s'entendrà prorrogada tàcitament per períodes 
consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de 
donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos. 
 
Regla segona. L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, 
els tràmits i les mesures en general, establerts en la normativa sobre trànsit, 
circulació de vehicles a motor i seguretat viària, així com a allò que s’estableix 
en l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona i en la normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora 
de la prestació d'aquest servei. 
 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament 
voluntari i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i 
la normativa concordant. 
 
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la 
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el 
que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament 
orgànic i l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona i en la normativa interna de la Diputació de Barcelona, 
reguladora de la prestació d'aquest servei.  
 
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de 
caràcter general i recavar, en qualsevol moment, informació sobre la gestió. 
 
Regla quarta. Per a l'eficaç expedició de notificacions, s'observaran les regles 
següents: 
 
1. L’ORGT posarà a disposició de l’Ajuntament un aplicatiu de gestió que 

permeti la introducció telemàtica de les dades de les denúncies i aquelles 
altres que es derivin dels actes de competència municipal (suspensions, 
anul·lacions, etc.), així com la resta d’informació precisa per a la correcta 
tramitació dels procediments. 
 
A través del mateix aplicatiu, l’ORGT possibilitarà l’accés en temps real a la 
informació de les actuacions realitzades en els procediments sancionadors, 
a les dades de tipus comptable relatives a la gestió (càrrecs, cobraments, 
baixes i fallits) i als fitxers que s’hagin de trametre a l’Ajuntament en relació 
a la tramitació dels procediments sancionadors. 

 
2. L'Ajuntament gravarà en la base de dades de l'ORGT les denúncies 

efectuades per infraccions comeses en el seu àmbit territorial. 
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La introducció de dades relatives a les denúncies es podrà dur a terme: 
• mitjançant introducció manual en el sistema informàtic. 
• mitjançant la càrrega de fitxers que incloguin un conjunt de denúncies, 

ajustats a les prescripcions tècniques establertes per la Direcció 
d'Informàtica de l'ORGT. 

• mitjançant les PDA’s dotades de telefonia mòbil que utilitzin els agents 
denunciants o mitjançant el webservice creat per l’ORGT a tal efecte.  

 
En tots els casos, les denúncies s'hauran de gravar fins el 10è dia hàbil a 
partir de la comissió de la infracció. No s'acceptarà cap càrrec que es lliuri 
fora d'aquest termini. 
 
Aquest termini es podrà veure modificat en funció de les actualitzacions de 
l'aplicatiu informàtic de gestió de multes la qual cosa es comunicarà 
oportunament a l'Ajuntament. 
 

3. L'Ajuntament comunicarà a l'ORGT el quadre d'infraccions i sancions, a 
efectes de la seva informatització, havent de comunicar puntualment 
qualsevol modificació aprovada. 

 
4. L'ORGT processarà en temps real la informació tramesa per l'Ajuntament i 

consultarà les dades del Registre de vehicles de la Direcció General de 
Trànsit, podent donar-se les següent situacions: 

 
a) Si la infracció denunciada coincideix amb el quadre d’infraccions de 

l’Ajuntament, les dades del NIF/NIE de l’infractor identificat, en el seu 
cas, coincideixen amb les existents a la base de dades de l’ORGT i la 
matrícula informada existeix a la base de dades del Registre de vehicles, 
s’acceptarà el càrrec i s’impulsaran les actuacions necessàries per iniciar 
el procediment recaptador de les multes de trànsit. 

 
b) Si la infracció codificada no coincideix amb el quadre d’infraccions de 

l’Ajuntament, les dades del NIF/NIE de l’infractor identificat, en el seu 
cas, no es corresponen amb les existents a la base de dades de l’ORGT o 
la matrícula informada és inexistent en la base de dades del Registre de 
vehicles, no podrà acceptar-se el càrrec i es deixarà constància en 
l’aplicatiu informàtic per a coneixement de l'Ajuntament. 

 
5. La pràctica de notificacions de denúncies, sancions i de les diferents fases 

del procediment recaptatori es portarà a terme per l'ORGT d’acord amb les 
previsions contingudes a la seva Ordenança general. 

 
Regla cinquena. Les modificacions produïdes com a conseqüència de la 
resolució d’al·legacions o recursos presentats davant l'Ajuntament es 
traslladaran a l'ORGT mitjançant la seva gravació en l’aplicatiu de gestió de 
multes. 
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Si l'Ajuntament no comunica suspensions o anul·lacions, el procediment 
recaptador s'impulsarà i prosseguirà de conformitat amb el que es regula en el 
Reglament general de recaptació i en la normativa interna de l'ORGT. 
 
Regla sisena. L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació 
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia 
les funcions delegades, la taxa per la prestació de serveis i realització 
d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals regulada en l’ordenança 
fiscal que estigui vigent en cada exercici.  
 
Regla setena. L'aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades 
per exercicis i tipus de multes, s'efectuarà mensualment. 
 
Així mateix, es realitzarà mensualment la transferència de les quantitats 
recaptades, una vegada deduït l'import de la taxa previst a la regla sisena. 
 
Regla vuitena. La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i 
les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta 
matèria, al titular de la recaptació i les exercirà o bé complirà a través de llur 
Organisme de Gestió Tributària. 
 
L'Organisme de Gestió Tributària retrà comptes a l’Ajuntament de la gestió 
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament 
general de recaptació i llurs disposicions concordants.  
 
Regla novena. A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per 
als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per 
l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les 
obligacions següents: 
 
a) Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més 

efectiva la gestió de la recaptació executiva.  
b) Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir 

coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  
c) Oferir, a través de la Seu Electrònica, els serveis d’accés electrònic dels 

ciutadans als serveis públics.  
d) Registrar la documentació que es presenti en qualsevol dels registres 

auxiliars de l’ORGT relativa a procediments sancionadors per infraccions de 
circulació, posant-la a disposició de l’Ajuntament a traves de l’aplicatiu 
informàtic de l’Organisme, restant l’original sota la seva custòdia fins que es 
pugui procedir a la seva eliminació definitiva quan així ho prevegi la 
normativa sectorial d’aplicació.  
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e) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, dins els terminis fixats per la Llei 

de seguretat viària, la informació necessària per a l'anotació en el Registre 
de conductors de les sancions greus i molt greus, fermes en via 
administrativa, als efectes previstos en la normativa de trànsit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat viària. 

 
Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària, durant el temps de vigència 
de la delegació, tindrà els següents drets: 
 
a) Percepció de les quantitats establertes en la regla sisena.  
b) Percepció dels contribuents de les despeses que origina el procediment de 

constrenyiment, degudament justificades.  
c) Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui 

per a la gestió del servei.  
d) Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament 

general de recaptació i en les disposicions concordants.  
 
Regla onzena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures 
necessàries per donar compliment a la normativa específica en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i 
documents i a les especificacions contingudes en l'Ordenança general de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Pel que fa a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels arxius 
i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució 
de documents originals en suports físics per còpies electròniques de documents 
amb validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots els 
documents generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com aquells 
presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport 
paper com els de suport electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord 
amb el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules d’avaluació i 
els acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental 
(CNAATD). 
 
De la mateixa manera, l’Ajuntament donarà compliment a dita normativa i, en 
particular, a les instruccions dictades per l'Organisme en aplicació de la 
mateixa, en tant que usuari de la base de dades de l'ORGT a través de 
l'aplicació informàtica WTP. 
 
Regla dotzena. L'Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració 
"d'encarregat del tractament" respecte de les dades personals que l'entitat 
delegant aporti, per tal de materialitzar la delegació efectuada, i adoptarà les 
mesures tècniques i organitzatives adequades per a la protecció de totes les 
dades personals. 
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A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades 
facilitades per l’administració delegant conforme a les instruccions que rebi 
d’aquesta; comunicarà les violacions de seguretat de protecció de dades, no 
aplicarà o utilitzarà aquestes dades amb una finalitat distinta a l’objecte de la 
delegació i no comunicarà les dades a terceres persones, ni tant sols per a la 
seva conservació -llevat que la Llei General Tributària o qualsevol altra norma 
amb rang de llei ho autoritzi-, o què l’Organisme hagi de contractar prestacions 
de caràcter material o tècnic que comportin el tractament de les dades amb 
una empresa o empreses alienes; en aquest darrer supòsit el contractista de 
l’ORGT també tindrà la consideració d’encarregat del tractament. 
 
L’Organisme de Gestió Tributària queda expressament facultat per l’entitat 
delegant per tal d’efectuar les peticions d’informació amb transcendència 
tributària i comunicació o cessió de dades que es deriven dels articles 93, 94 i 
95 de la Llei general tributària, o qualsevol altra norma que contempli dites 
comunicacions o cessions. 
 
Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de 
dades personals corresponents de l’Organisme de Gestió Tributària. Des del 
moment en què l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
hagi assumit la titularitat de la competència delegada, tindrà la consideració 
de responsable dels tractaments de dades personals que es duguin a terme per 
al compliment de les funcions públiques derivades de la delegació, que seran 
donats d'alta en el Registre d'Activitats de tractament de dades personals de 
l'ORGT. Així mateix l'Administració delegant serà responsable respecte el 
tractament de les dades personals a les quals pugui tenir accés com a 
conseqüència de la informació que proporciona l'ORGT a l'entitat delegant, 
respecte a les dades gestionades per delegació. A aquest efecte, les entitats 
signants han de dur a terme els controls sobre els accessos fets a les dades 
tributàries i d'ingressos de dret públic pertinents, i també han de comunicar les 
violacions de seguretat relatives a la protecció de dades personals. 
 
Així mateix, el responsable, tenint en compte la naturalesa, l'àmbit, el context i 
les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat 
diversa per als drets i les llibertats de les persones físiques, ha d’aplicar les 
mesures tècniques i organitzatives adequades al Reglament europeu 2016/679, 
de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al 
tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades. Les 
esmentades mesures seran revisades i actualitzades quan calgui. 
 
Regla tretzena. Són causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida les 
següents: 
 
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga 

tàcita, d'acord amb allò que estableix la regla primera. 
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord. 
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4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.  
 
Vuitè.- Els acords anteriors tindran efecte a partir de l’acceptació per part de la 
Diputació de Barcelona. Mentrestant seguiran vigents les delegacions acordades amb 
anterioritat a aquesta data. 
 
Novè.- Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per la 
seva part, procedeixi a l'acceptació i, un cop acceptats, els publiqui per a general 
coneixement, juntament amb l’acord d’acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, 
en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona.  
 
Desè.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposen la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern de 
Catalunya. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:47:01 al 00:51:30 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af
12e8c3f0003?startAt=2821.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
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 DOTZÈ.- APROVAR INICIALMENT EL “PROJECTE DE MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DE PGM-76 DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, ÀMBIT FÀBRICA CAN 
ROSÉS – TERCIARI”.- 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af12e8c3f0003?startAt=2821.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af12e8c3f0003?startAt=2821.0
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Aprovar inicialment el “Projecte 
de modificació puntual de PGM-
76 de Cornellà de Llobregat, 
àmbit fàbrica Can Rosés-Terciari”. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’expedient de modificació puntual del PGM a l’àmbit patrimonial de l’antiga 
fàbrica Rosés (Dreta) de Cornellà de Llobregat, tramitat a instància de Inmobiliaria 
Camart. 
 
Vist que per acord plenari de data 29 de juliol de 2020 es va assumir la iniciativa 
pública de l’expedient i es va sotmetre el projecte a exposició pública pel període d’un 
mes per tal que es poguessin presentar suggeriments i/o alternatives de planejament, 
es va acordar la notificació als interessats i als ajuntaments limítrofes. 
 
Vist que pel que fa al tràmit d’aprovació inicial, en data 09/06/2021 el Cap de l’Àrea 
de Gestió de Política Territorial va informar favorablement el document de 
l’esmentada modificació que té per objecte ampliar els usos industrials a oficines i en 
part a comercial, 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 d’altra banda, l’informe emès per la Secretària General en data 21/01/2021 
mitjançant el què s’informava favorablement l’expedient de modificació puntual del 
PGM indicat, supeditant aquest informe favorable a que, amb caràcter previ a la seva 
aprovació pel Ple, es tinguessin en compte les observacions següents: la incorporació 
a l’expedient del certificat registral acreditatiu dels titulars d’altres drets dominicals o 
reals durant els últims 5 anys que exigeix l’apartat 3 de l’article 70 ter de la Llei de 
Bases de Règim Local i la incorporació a la memòria del càlcul de l’equivalent 
econòmic de la cessió d’aprofitament corresponent. I així mateix la  deguda 
identificació del document que s’aprova, en el sentit indicat a l’informe Tècnic, i la 
eliminació a la proposta d’acord de la previsió que el procediment es tramita per 
iniciativa privada, i la rectificació de la redacció de l’apartat dispositiu Segon de la 
proposta d’acord, respecte de què el tràmit d’informació pública de l’acord s’ha de 
portar a terme en un diari dels de major difusió de la província i no del municipi. 
D’altra banda, que la proposta d’acord s’incorporés a la Comissió Informativa de 
Política Territorial i Medi ambient a efectes del seu dictamen. 
 
Vist que s’han incorporat a l’expedient l’esmena de les observacions indicades a 
l’Informe de Secretaria anteriorment esmentat, i el Certificat registral de titulars i i 
d’altres drets dominicals o reals durant els últims 5 anys, i s’incorporarà l’expedient a 
la Comissió Informativa de Política Territorial i Medi Ambient a efectes del seu 
dictamen. 
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Atès allò previst als arts 73 i 74 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i 
102.4 del Decret 305/2002, pel qual s’aprova el Reglament d’Urbanisme de 
Catalunya, quant a la suspensió de tramitacions i de llicències i el termini de les 
mateixes.  
 
Atès, 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 i quòrum especial de majoria absoluta 
per a l’adopció d’aquest acord, els articles 22.2 i 47.2.II) de la Llei 7/1985, Reguladora 
de les Bases de règim local i l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Vist l’informe en sentit favorable de la Cap Jurídic i Administratiu de Política 
Territorial i Sostenibilitat de data 7 de juliol de 2021, obrant a l’expedient. 
 
El President de la Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient, proposa al Ple 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte de Modificació Puntual de PGM-76 de 
Cornellà de Llobregat Àmbit Dret Fàbrica Can Rosés – Terciari”, redactat per Massimo 
Preziosi, Arquitecte col·legiat 32496-5 del COAC amb ID 2430295 i Hash SHA-512:  
 
5096E4A6B7A252E14D890FB6451CFBFB201966BC58525939E8C666D852C5AF93B11
32E404449AF6B4B51F1058F70D7DE1F4621318010D7360339C7F45159D400 
 
Segon.- Declarar de conformitat amb allò previst als articles 73 i 74 del Text refós de 
la Llei d’Urbanisme de Catalunya, Es proposa, d’acord amb els articles 73 i 74 de la 
LUC, 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 sigui compatibles amb 
les determinacions del nou planejament en tràmit.(art 102.4 Decret 305/2006) 
L'àmbit de suspensió de llicències queda establerta al plànol número "05_Proposta", 
coincidint amb el polígon vermell llegendat com a "AMBIT" 
 
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. 
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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 00:51:31 al 00:53:15 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af
12e8c3f0003?startAt=3091.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
Tot seguit es fa avinent que, tot i no ser a l’ordre del dia i atesa la seva 
urgència, cal tractar l’assumpte següent: 
 
 
ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ 
 
URGENCIA PRIMERA.- PROPOSAR AL DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, QUE ES DECLARIN EN AQUEST 
MUNICIPI COM A FESTES LOCALS DURANT L’ANY 2022 EL 17 DE JUNY I EL 8 
D’AGOST.- 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af12e8c3f0003?startAt=3091.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af12e8c3f0003?startAt=3091.0
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VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA 
 
Sotmesa a votació la urgència és aprovada per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ 
 
URGENCIA PRIMERA.- PROPOSAR AL DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, QUE ES DECLARIN EN AQUEST 
MUNICIPI COM A FESTES LOCALS DURANT L’ANY 2022 EL 17 DE JUNY I EL 8 
D’AGOST.- 

Proposar al Departament 
d’Empresa i Treball de la 
Generalitat de Catalunya, que es 
declarin en aquest municipi com a 
Festes Locals durant l’any 2022 el 
17 de juny i el 8 d’agost. 

MOCIO 
... 
 
Vist l’escrit remés pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de 
Catalunya, sol·licitant que aquest Ajuntament elevi la proposta relativa a les festes 
locals del municipi de Cornellà de Llobregat per al proper any, tota vegada que, en 
conformitat amb el que disposa l’article 37 de l’Estatut dels Treballadors i demés 
legislació concordant, de les catorze festes laborals, dues seran de caràcter local. 
 
Atès que s’ha d’aprovar abans del 31 de juliol de 2021. 
 
En virtut de les competències que te conferides aquesta Alcaldia proposa l’adopció del 
següent: 
 

ACORD 
 
Primer.- Proposar al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya 
que es declarin en aquest municipi com a festes locals durant l’any 2022, les que a 
continuació es relacionen: 
 

- 17 de juny 
- 08 d’agost 

 
Segon.- Comunicar el present acord al Departament d’Empresa i Treball de la 
Generalitat de Catalunya als efectes escaients. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:53:16 al 00:55:37 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af
12e8c3f0003?startAt=3196.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 
URGENCIA SEGONA.- APROVAR EL PLEC DE CONDICIONS JURÍDIQUES I 
ECONÒMIC-ADMINISTRATIVES REGULADOR DE L’ATORGAMENT DE LA 
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, DE L’ÚS PRIVATIU DE TOTES LES PARADES 
INTERIORS I EXTERIOR DEL MERCAT MUNICIPAL SANT ILDEFONS I LA 
CONVOCATÒRIA DE L’ESMENTAT CONTRACTE PER L’ADJUDICACIÓ DE LA 
CONCESSIÓ ESMENTADA.- 
 
 
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA 
 
Sotmesa a votació la urgència 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. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af12e8c3f0003?startAt=3196.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af12e8c3f0003?startAt=3196.0


 
 

 
 

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

 

 47 

 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 
URGENCIA SEGONA.- APROVAR EL PLEC DE CONDICIONS JURÍDIQUES I 
ECONÒMIC-ADMINISTRATIVES REGULADOR DE L’ATORGAMENT DE LA 
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, DE L’ÚS PRIVATIU DE TOTES LES PARADES 
INTERIORS I EXTERIOR DEL MERCAT MUNICIPAL SANT ILDEFONS I LA 
CONVOCATÒRIA DE L’ESMENTAT CONTRACTE PER L’ADJUDICACIÓ DE LA 
CONCESSIÓ ESMENTADA.- 

Aprovar el Plec de Condicions 
Jurídiques i Econòmic-
Administratives regulador de 
l’atorgament de la concessió 
administrativa, de l’ús privatiu de 
totes les parades interiors i 
exterior del Mercat Municipal 
Sant Ildefons. 

MOCIO 
... 
 
Vist el Plec de Condicions Jurídiques i Econòmico-Administratives que ha de regir la 
contractació per l’adjudicació de totes les parades interiors i exteriors del mercat 
municipal Sant Ildefons, mitjançant concessió administrativa. 
 
Vist que ja s’ha iniciat expedient de reversió d’aquesta concessió. 
 
Atès que es considera convenient tramitar el present expedient com a Moció 
d’Alcaldia, per no endarrerir més l’expedient, atesa la data de finalització de la 
concessió el 31 de desembre de 2021 i que es convenient iniciar el procediment de 
licitació el més aviat possible.  
 
Vist així mateix l’informe del Cap de Patrimoni i Secretària General. 
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Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents:, proposa 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el Plec de Condicions Jurídiques i Econòmic-Administratives, i que 
figura a continuació, regulador de l’atorgament de la concessió administrativa, de l’ús 
privatiu de totes les parades interiors i exterior del Mercat Municipal Sant Ildefons 
que s’adjunta com annex I a aquest acord, que se identifica electrònicament a 
continuació : 
 
Núm. ID 2582946 
Núm Hash 
E682C4F3C930C920935DF0625C3F963484EC6087BEB6F7C7DDA77AB3D228CEAD5FB
DE0012AECEF9A830913E6FD9E1F42888C5065A90B34BC47AA0227281A3FF5 
 
Segon.- Aprovar la convocatòria de l’esmentat contracte mitjançant procediment 
obert per tramitació ordinària, per l’adjudicació de la concessió esmentada. 
 
Tercer.- Anunciar la licitació i sotmetre l’esmentat Plec de Condicions a exposició 
pública, durant un termini de 30 dies hàbils, mitjançant la inserció del corresponent 
anunci al Butlletí Oficial de la Província i al Perfil del Contractant, a efectes de 
possibles reclamacions. 
 
En cas de produir-se reclamacions contra el Plec de Condicions la licitació s’ajornarà 
quant resulti necessari. 
 
Quart.- L’Ajuntament mitjançant els serveis econòmics municipals, realitzarà gestions 
amb el sector bancari i l’Institut Català de Finances, per tal d’aconseguir l’establiment 
d’una línia especial de millors condicions de finançament, per afrontar el pagament 
del cànon i la realització de les inversions necessàries per la posada en marxa dels 
serveis propis dels adjudicataris. 
 
Cinquè.- Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal així com al 
Departament d’Activitats i Ordenances Cíviques i al Director/a del Mercat Sant 
Ildefons.  

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:55:38 al 01:36:48 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af
12e8c3f0003?startAt=3338.0 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af12e8c3f0003?startAt=3338.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af12e8c3f0003?startAt=3338.0
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VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
 
 

II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
 
PUNT PRIMER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC/AM, PER 
SOTERRAR LES LÍNIES ELÈCTRIQUES I TELEFÒNIQUES QUE TRANSCORREN 
PER CORNELLÀ DE LLOBREGAT.- 
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Moció ERC/AM, per soterrar les 
línies elèctriques i telefòniques 
que transcorren per Cornellà de 
Llobregat. 

MOCIÓ 
... 
 
El soterrament del cablejat elèctric o telefònic als nuclis urbans continua sent una 
assignatura pendent a molt pobles i ciutats degut a la manca de compromís de les 
empreses distribuïdores i comercialitzadores que no troben incentius econòmics per 
abordar aquestes actuacions. 
 
L’actual ordenança municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic 
municipal no indica prioritat per soterrar les instal·lacions per les noves dotacions. Per 
aquest motiu ens trobem sense una solució viable que permeti una progressiva 
eliminació del cablejat aeri i dels pals elèctrics que en molts casos resulten perillosos i 
suposen una barrera per a la mobilitat, sobretot per aquelles persones que tenen 
mobilitat reduïda. 
 
Seguint en la línia de la mobilitat, la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat 
estableix la importància de la promoció de l’accessibilitat com a instrument per a fer 
efectiu el principi d’igualtat de la ciutadania, amb l’objectiu clar de suprimir les 
barreres arquitectòniques, també a l’espai públic. La mateixa normativa recull 
l’obligatorietat de totes les administracions de disposar d’un Pla d’accessibilitat en 
l’àmbit de les seves competències. En el cas de Cornellà, no es disposa d’un Pla 
d’Accessibilitat. 
 
A part de l’anterior normativa, ja des de l’any 2003 la Direcció General d’Energia i 
Mines i l’Institut Català d’Energia va publicar un informe sobre la situació de les línies 
elèctriques aèries i soterrades a Catalunya, en el qual ja es feia una anàlisi dels 
beneficis econòmics d’una i altra opció i considerava que en entorns urbans l’opció del 
soterrament sempre resulta més favorable degut als beneficis econòmics d’utilització 
del sòl. També recomanava els acords entre administracions i les empreses 
propietàries de les instal·lacions per trobar solucions que facilitin el soterrament de 
les línies. 
 
En aquest sentit, una de les vies que entenem necessari explorar és arribar a un acord 
marc amb les empreses per tal que, aprofitant l’obertura de carrers per a obres 
municipals o d’altres serveis, paral·lelament s’executi el soterrament dels trams de 
línia que encara són aeris. Aquest acord marc pot requerir també la col·laboració i 
suport econòmic d’altres administracions, com seria el cas de diputacions i/o 
Generalitat de Catalunya. De la mateixa manera, també serà necessari que 
l’Ajuntament assumeixi una part del cost que suposa per l’empresa aquest 
soterrament, derivat d’un conveni de col·laboració. 
 



 
 

 
 

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

 

 51 

És una evidència que el soterrament de tots els trams urbans que encara compten 
amb cablejat aeri suposaria una millora per a l’ordenació urbana, una major 
eficiència en l’ús de l’espai públic i suposaria l’eliminació de barreres 
arquitectòniques. 
 
Per tots aquest motius, el grup municipal d’ERC/AM a l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat proposa al ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar a l’equip de govern a continuar avançant en el soterrament de les 
línies i a elaborar un inventari de línies elèctriques i de telefonia que creuen els 
nostres carrers i a partir d’aquest estudi elaborar un programa de soterrament de les 
línies elèctriques i de telefonia que transcorren pel municipi, tenint en compte els 
diferents actors implicats, públics i privats. 
 
Segon.- Treballar en un Acord marc amb les empreses propietàries de les 
infraestructures elèctriques o telefòniques amb cablejat aeri amb el compromís que 
l’Ajuntament facilitarà les tasques de soterrament en qüestió de permisos, obertura 
de carrers i aportació de part del finançament, sempre i quan les empreses també es 
comprometin a aportar els recursos humans, materials i financers que permetin el 
soterrament del cablejat. 
 
Tercer.- Establir línies de finançament amb ens supramunicipals com la Diputació o 
l’AMB, així com amb la Generalitat per executar el pla de soterrament del cablejat 
elèctric i telefònic. 
 
Quart.- Elaborar un Pla d’Accessibilitat que inclogui un pla de soterrament del 
cablejat elèctric i telefònic. 
 
Cinquè.- Traslladar els acords al Consell Sectorial de Medi Ambient, al Consell de 
Ciutat, a la Diputació de Barcelona, a l’AMB i a la Generalitat de Catalunya. 

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

• Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal del PSC-CP amb registre 
d’entrada 30274: 
... 
 
Eliminar del tercer paràgraf: “En el ca de Cornellà, no es disposa d’un Pla 
d’Accessibilitat” 
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Modificar el cinquè paràgraf amb el següent text: 
 
En aquest sentit, actualment no és possible arribar a acords amb les companyies 
elèctriques i de telèfon, per l’absència d’una normativa clara, i perquè no estan 
interessades en el soterrament d’aquestes línies, al·legant dificultats per fer front a 
les reparacions en cas d’averies. A més, per a les línies públiques només admeten el 
soterrament en els casos on els costos van totalment a càrrec de l’Administració, i les 
obres son executades per elles sense possibilitat de concurs públic, per aquests motius 
creiem necessari un canvi normatiu i l’establiment d’una partida pressupostària de 
suport econòmic al món local per part de la Generalitat de Catalunya. 
 
Modificar els acords en aquest sentit: 
 
Primer.- Instar a l’equip de govern a continuar avançant en el soterrament de les 
línies elèctriques i de telèfon de la nostra ciutat. 
 
Segon.- Instar a la Conselleria d’Empresa, Indústria i Energia de la Generalitat de 
Catalunya a fer un canvi normatiu amb l’objectiu d’establir l’obligatorietat, per a les 
companyies elèctriques i telefòniques, l’inici mitjançant un acord marc del 
soterrament de les línies de pobles i ciutats, amb el compromís dels ajuntaments de 
facilitar els permisos adients que facilitin el soterrament. 
 
Tercer.- Demanar que la Conselleria d’Empresa, Indústria i Energia de la Generalitat 
de Catalunya estableixi un pla de cooperació econòmica anant a càrrec d’aquesta el 
75% i la resta a compte dels ajuntaments, per tal d’executar plans locals de 
soterrament del cablejat elèctric i telefònic, igual que fan d’altres administracions 
supramunicipals. 
 
Quart.- Traslladar els acords al Consell Sectorial de Medi Ambient, al Consell de Ciutat 
i a la Conselleria d’Empresa, Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:36:49 al 02:03:17 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af
12e8c3f0003?startAt=5809.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP 
 
Sotmès a votació l’esmena és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af12e8c3f0003?startAt=5809.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af12e8c3f0003?startAt=5809.0
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Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyor Claudio Carmona Vargas . 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyor Sergio Gómez Márquez per aplicació 
del que disposa l’article 136 del ROM, en estar absent durant el moment de la 
votació. 
 
 
MOCIÓ RESULTANT 
... 
 
El soterrament del cablejat elèctric o telefònic als nuclis urbans continua sent una 
assignatura pendent a molt pobles i ciutats degut a la manca de compromís de les 
empreses distribuïdores i comercialitzadores que no troben incentius econòmics per 
abordar aquestes actuacions. 
 
L’actual ordenança municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic 
municipal no indica prioritat per soterrar les instal·lacions per les noves dotacions. Per 
aquest motiu ens trobem sense una solució viable que permeti una progressiva 
eliminació del cablejat aeri i dels pals elèctrics que en molts casos resulten perillosos i 
suposen una barrera per a la mobilitat, sobretot per aquelles persones que tenen 
mobilitat reduïda. 
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Seguint en la línia de la mobilitat, la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat 
estableix la importància de la promoció de l’accessibilitat com a instrument per a fer 
efectiu el principi d’igualtat de la ciutadania, amb l’objectiu clar de suprimir les 
barreres arquitectòniques, també a l’espai públic. La mateixa normativa recull 
l’obligatorietat de totes les administracions de disposar d’un Pla d’accessibilitat en 
l’àmbit de les seves competències.  
 
A part de l’anterior normativa, ja des de l’any 2003 la Direcció General d’Energia i 
Mines i l’Institut Català d’Energia va publicar un informe sobre la situació de les línies 
elèctriques aèries i soterrades a Catalunya, en el qual ja es feia una anàlisi dels 
beneficis econòmics d’una i altra opció i considerava que en entorns urbans l’opció del 
soterrament sempre resulta més favorable degut als beneficis econòmics d’utilització 
del sòl. També recomanava els acords entre administracions i les empreses 
propietàries de les instal·lacions per trobar solucions que facilitin el soterrament de 
les línies. 
 
En aquest sentit, actualment no és possible arribar a acords amb les companyies 
elèctriques i de telèfon, per l’absència d’una normativa clara, i perquè no estan 
interessades en el soterrament d’aquestes línies, al·legant dificultats per fer front a 
les reparacions en cas d’averies. A més, per a les línies públiques només admeten el 
soterrament en els casos on els costos van totalment a càrrec de l’Administració, i les 
obres son executades per elles sense possibilitat de concurs púbic, per aquests motius 
creiem necessari un canvi normatiu i l’establiment d’una partida pressupostaria de 
suport econòmic al món local per part de la Generalitat de Catalunya. 
 
És una evidència que el soterrament de tots els trams urbans que encara compten 
amb cablejat aeri suposaria una millora per a l’ordenació urbana, una major 
eficiència en l’ús de l’espai públic i suposaria l’eliminació de barreres 
arquitectòniques. 
 
Per tots aquest motius, el grup municipal d’ERC/AM a l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat proposa al ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar a l’equip de govern a continuar avançant en el soterrament de les 
línies elèctriques i de telèfon de la nostra ciutat. 
 
Segon.- Instar a la Conselleria d’Empresa, Indústria i Energia de la Generalitat de 
Catalunya a fer un canvi normatiu amb l’objectiu d’establir l’obligatorietat, per a les 
companyies elèctriques i telefòniques, l’inici mitjançant un acord marc del 
soterrament de les línies de pobles i ciutats, amb el compromís dels ajuntaments de 
facilitar els permisos adients que facilitin el soterrament. 
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Tercer.- Demanar que la Conselleria d’Empresa, Indústria i Energia de la Generalitat 
de Catalunya estableixi un pla de cooperació econòmica anant a càrrec d’aquesta el 
75% i la resta a compte dels ajuntaments, per tal d’executar plans locals de 
soterrament del cablejat elèctric i telefònic, igual que fan d’altres administracions 
supramunicipals. 
 
Quart.- Traslladar els acords al Consell Sectorial de Medi Ambient, al Consell de Ciutat 
i a la Conselleria d’Empresa, Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya. 

... 
 
 
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 SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC/AM, PER 
LLUITAR CONTRA LA POBRESA MENSTRUAL.- 

Moció ERC/AM, per lluitar contra 
la pobresa menstrual 

MOCIÓ 
... 
 
La pobresa menstrual és un problema que afecta a milions de persones arreu del món 
a causa dels elevats preus dels productes d’higiene menstrual que moltes d’elles no es 
poden permetre, però no es limita només a aquest fet, cal tenir també en compte la 
manca d’accés a banys i instal·lacions on tenir cura de la higiene personal durant el 
període menstrual. La pobresa menstrual és una realitat: una de cada quatre 
europees es veu obligada a triar entre adquirir productes d’alimentació o d’higiene 
menstrual. 
 
El 28 de maig se celebra el Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les Dones i 
també per a la Visibilització Menstrual. Una data que es reivindica des del 2014 i que 
posa sobre la taula qüestions de gènere molt sovint silenciades a l’agenda política, 
mediàtica i social. 
 
Aquest any, des del CIRD de Cornellà, del 24 al 30 de maig, es va celebrar la setmana 
de la salut de les dones, amb diferents activitats com un taller d’educació online, 
difusió i informació de l’equitat menstrual a les xarxes socials i també es va anunciar 
que s’havia iniciat un projecte sobre salut menstrual que es portarà a terme a la 
ciutat. La intenció d’aquest projecte, és saber quina és la situació relativa a l’equitat 
menstrual per poder plantejar accions al respecte amb col·laboració amb el banc 
farmacèutic. 
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La menstruació encara avui dia, és tractada com un tema tabú envoltat de mites, a 
vegades presentats sota una base aparentment científica que no té en compte les 
vivències de les persones menstruants. La falta de pedagogia sovint origina un seguit 
de creences falses que vulneren en moltes ocasions els drets de les persones que 
menstruen, infantilitzen la regla i normalitzen el dolor. Un altre aspecte a tenir en 
consideració és la importància del llenguatge inclusiu i dels espais segurs en els 
lavabos públics, que cal que siguin degudament senyalitzats per tal de garantir la 
seguretat de totes les persones usuàries. 
 
La pobresa menstrual fa més susceptibles les persones que menstruen de patir 
infeccions, ja que la falta de banys o instal·lacions fa que moltes d’elles no puguin 
mantenir una correcta higiene personal. Aquesta situació afecta especialment les 
persones sense llar o amb un alt grau d’exclusió social. Per aquest motiu és necessari 
reduir al mínim l’IVA dels productes sanitaris i d’higiene per la menstruació, en 
considerar-los productes de primera necessitat i garantir-ne la gratuïtat per a totes 
aquelles persones que ho necessitin, ja que per als col·lectius esmentats els mètodes 
reutilitzables no sempre són una opció vàlida. De tota manera, cal fomentar el seu ús, 
ja que els productes d’higiene menstrual reutilitzables són a la llarga més econòmics i 
tenen un menor impacte mediambiental. És per aquesta raó que cal garantir l’accés a 
lavabos segurs i inclusius, per tal que les persones que fan servir aquests mètodes 
alternatius, com per exemple la copa menstrual, se sentin còmodes per utilitzar-los 
arreu. 
 
La cultura menstrual no es pot abordar només des d’un punt de vista de consum de 
productes d’higiene, ja que va molt més enllà, però és imprescindible començar a fer 
aquest primer pas al nostre país. De fet, el Parlament escocès va aprovar el passat 26 
de novembre de 2020 un projecte de llei per oferir de forma gratuïta productes 
d’higiene menstrual com compreses o tampons. D’aquesta manera Escòcia s’ha 
convertit en el primer país en establir, mitjançant una llei, la gratuïtat d’aquests 
productes, en un esforç per combatre la pobresa menstrual. 
 
Cal abordar la cultura menstrual des d’un llenguatge inclusiu, des del respecte i 
l’acompanyament i creant espais segurs. Per això s’han de promoure, fer conèixer i 
fer assequibles els productes d’higiene menstrual de llarga durada, més respectuosos 
amb el medi ambient, i també garantir l’accés a aquells productes que s’adeqüin 
millor a cada persona, però no ens podem quedar només aquí. Més enllà de l’accés 
als productes per a la regla, cal fomentar el coneixement de tothom respecte la 
menstruació i fer-ho des de la coeducació des de la infància per tal d’empoderar les 
persones que menstruen, per trencar tabús i mites i també per educar en la diversitat: 
ni totes les persones que menstruen són dones ni totes les dones menstruen. 
 
Pe tots aquests motius, és imprescindible treure la menstruació de l’esfera privada, on 
havia estat relegada i invisibilitzada, i situar-la al debat públic i impulsar des de les 
diverses administracions polítiques públiques que hi donin resposta. 
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Per tots aquests motius el grup municipal d’ERC/AM proposa al ple l’adopció dels 
següent: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Tenir en compte dins del projecte sobre salut menstrual que s’està elaborant 
des del CIRD: 
 
• Fer campanyes d’informació i sensibilització permanents des dels diferents serveis 

municipals, tant de les diverses possibilitats de productes sostenibles per a la 
menstruació com de coneixement de la regla des d’una perspectiva interseccional 
amb l’objectiu de superar tabús i mites i donar eines, especialment al jovent. 

 
• Incorporar en l’àmbit formatiu tallers de sensibilització i educació, amb 

perspectiva de gènere i interseccional i des d’una òptica transversal, sobre la 
menstruació i els seus aspectes més invisibilitzats, per tal d’acabar amb l’estigma 
social. També es donaran a conèixer els diferents productes d’higiene menstrual 
que trobem actualment al mercat. 

 
• Posar a disposició de la ciutadania en risc d’exclusió social o en situació de 

sensellarisme, a través de Serveis Socials, amb la col·laboració, si s’escau, del banc 
farmacèutic i la Botiga Solidària, la gratuïtat dels productes d’higiene menstrual i 
garantir-ne l’accés als lavabos d’edificis municipals per a la seva higiene 
menstrual. 

 
• Senyalitzar degudament els lavabos municipals amb cartells inclusius, tot 

estudiant la millor manera de fer-ho, davant l’objectiu que s’indiquin aquells 
lavabos amb una pica en l’espai privat que generen un entorn segur per, si cal, 
netejar la copa menstrual. 

 
• Col·locar cartells informatius als lavabos municipals respecte on llençar els 

productes d’higiene femenina. 
 
Segon.- Amb motiu del Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les Dones i també 
per a la Visibilització Menstrual, el pròxim 28 de maig i cada any, il·luminar la Torre 
de la Miranda de color vermell per visibilitzar la menstruació. 
 
Tercer.- Instar a la Generalitat de Catalunya a implementar la gratuïtat dels 
productes d’higiene femenina tal com va anunciar el president Pere Aragonès, a la 
conferència “Un Govern al costat de la gent” que va realitzar el 4 de març de 2021. 
 
Quart.- Instar la Generalitat de Catalunya a realitzar campanyes de difusió sobre 
productes d’higiene menstrual reutilitzables i sostenibles i fomentar-ne la venda al 
comerç local i de proximitat. 
 



 58 

 
 
Cinquè.- Instar a l’Estat Espanyol a baixar amb urgència l’IVA dels productes 
menstruals al tipus superreduït, del 4%, i a iniciar un projecte de llei en la línia 
escocesa, per garantir a la llarga la gratuïtat d’aquests productes. 
 
Sisè.- Fer arribar aquest acords al Consell de la Dona, a la Generalitat i al govern de 
l’Estat espanyol. 

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

• Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal del PSC-CP amb registre 
d’entrada 30270: (Text final una vegada modificat pel grup proponent 
durant el transcurs del debat) 
... 
 
Substituir els acords Quart, Cinquè i Sisè amb el següent text: 
 
Quart.- Instar a la Conselleria d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya 
a que incrementi els recursos destinats al desenvolupament adequat de les polítiques 
d’igualtat de la nostra ciutat, que no s’han vist augmentats en els darrers deu anys, i 
contribueixi a realitzar campanyes de difusió sobre productes d’higiene menstrual 
reutilitzables i sostenibles i fomentar-ne la venda al comerç local i de proximitat.. 
 
Cinquè.- Instar al Govern de l’Estat Espanyol a baixar l’IVA dels productes menstruals 
al tipus superreduït del 4%. 
 
Sisè.- Fer arribar aquest acords al Consell de la Dona, a la Conselleria d’Igualtat i 
Feminismes de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Igualtat del Govern 
d’Espanya. 

... 
 
 
Esmenes presentades pel Grup municipal de Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía (Cs) 
 

• Esmena núm. 2 presentada verbalment pel Grup Municipal de Cs: 
... 
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Enmienda de adición punto 3: 
 
Después de la palabra femenina añadir a dones o persones en risc d’exclusió 
social, en situació de sensellerisme o considerades amb pobresa menstrual. 
 
Esmena de supressió punt 4: 
 
Eliminar las dos palabras reutilitzables i sostenibles. 
 
Enmienda de adición punto 5: 
 
Desprès de la paraula productes añadir a dones o persones en risc d’exclusió 
social, sensellerisme o considerades amb pobresa menstrual. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:03:18 al 02:32:57 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af
12e8c3f0003?startAt=7398.0 
 
 
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. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs 
 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af12e8c3f0003?startAt=7398.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af12e8c3f0003?startAt=7398.0
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Vots en contra: 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
 
MOCIÓ RESULTANT 
... 
 
La pobresa menstrual és un problema que afecta a milions de persones arreu del món 
a causa dels elevats preus dels productes d’higiene menstrual que moltes d’elles no es 
poden permetre, però no es limita només a aquest fet, cal tenir també en compte la 
manca d’accés a banys i instal·lacions on tenir cura de la higiene personal durant el 
període menstrual. La pobresa menstrual és una realitat: una de cada quatre 
europees es veu obligada a triar entre adquirir productes d’alimentació o d’higiene 
menstrual. 
 
El 28 de maig se celebra el Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les Dones i 
també per a la Visibilització Menstrual. Una data que es reivindica des del 2014 i que 
posa sobre la taula qüestions de gènere molt sovint silenciades a l’agenda política, 
mediàtica i social. 
 
Aquest any, des del CIRD de Cornellà, del 24 al 30 de maig, es va celebrar la setmana 
de la salut de les dones, amb diferents activitats com un taller d’educació online, 
difusió i informació de l’equitat menstrual a les xarxes socials i també es va anunciar 
que s’havia iniciat un projecte sobre salut menstrual que es portarà a terme a la 
ciutat. La intenció d’aquest projecte, és saber quina és la situació relativa a l’equitat 
menstrual per poder plantejar accions al respecte amb col·laboració amb el banc 
farmacèutic. 
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La menstruació encara avui dia, és tractada com un tema tabú envoltat de mites, a 
vegades presentats sota una base aparentment científica que no té en compte les 
vivències de les persones menstruants. La falta de pedagogia sovint origina un seguit 
de creences falses que vulneren en moltes ocasions els drets de les persones que 
menstruen, infantilitzen la regla i normalitzen el dolor. Un altre aspecte a tenir en 
consideració és la importància del llenguatge inclusiu i dels espais segurs en els 
lavabos públics, que cal que siguin degudament senyalitzats per tal de garantir la 
seguretat de totes les persones usuàries. 
 
La pobresa menstrual fa més susceptibles les persones que menstruen de patir 
infeccions, ja que la falta de banys o instal·lacions fa que moltes d’elles no puguin 
mantenir una correcta higiene personal. Aquesta situació afecta especialment les 
persones sense llar o amb un alt grau d’exclusió social. Per aquest motiu és necessari 
reduir al mínim l’IVA dels productes sanitaris i d’higiene per la menstruació, en 
considerar-los productes de primera necessitat i garantir-ne la gratuïtat per a totes 
aquelles persones que ho necessitin, ja que per als col·lectius esmentats els mètodes 
reutilitzables no sempre són una opció vàlida. De tota manera, cal fomentar el seu ús, 
ja que els productes d’higiene menstrual reutilitzables són a la llarga més econòmics i 
tenen un menor impacte mediambiental. És per aquesta raó que cal garantir l’accés a 
lavabos segurs i inclusius, per tal que les persones que fan servir aquests mètodes 
alternatius, com per exemple la copa menstrual, se sentin còmodes per utilitzar-los 
arreu. 
 
La cultura menstrual no es pot abordar només des d’un punt de vista de consum de 
productes d’higiene, ja que va molt més enllà, però és imprescindible començar a fer 
aquest primer pas al nostre país. De fet, el Parlament escocès va aprovar el passat 26 
de novembre de 2020 un projecte de llei per oferir de forma gratuïta productes 
d’higiene menstrual com compreses o tampons. D’aquesta manera Escòcia s’ha 
convertit en el primer país en establir, mitjançant una llei, la gratuïtat d’aquests 
productes, en un esforç per combatre la pobresa menstrual. 
 
Cal abordar la cultura menstrual des d’un llenguatge inclusiu, des del respecte i 
l’acompanyament i creant espais segurs. Per això s’han de promoure, fer conèixer i 
fer assequibles els productes d’higiene menstrual de llarga durada, més respectuosos 
amb el medi ambient, i també garantir l’accés a aquells productes que s’adeqüin 
millor a cada persona, però no ens podem quedar només aquí. Més enllà de l’accés 
als productes per a la regla, cal fomentar el coneixement de tothom respecte la 
menstruació i fer-ho des de la coeducació des de la infància per tal d’empoderar les 
persones que menstruen, per trencar tabús i mites i també per educar en la diversitat: 
ni totes les persones que menstruen són dones ni totes les dones menstruen. 
 
Pe tots aquests motius, és imprescindible treure la menstruació de l’esfera privada, on 
havia estat relegada i invisibilitzada, i situar-la al debat públic i impulsar des de les 
diverses administracions polítiques públiques que hi donin resposta. 
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Per tots aquests motius el grup municipal d’ERC/AM proposa al ple l’adopció dels 
següent: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Tenir en compte dins del projecte sobre salut menstrual que s’està elaborant 
des del CIRD: 
 
• Fer campanyes d’informació i sensibilització permanents des dels diferents serveis 

municipals, tant de les diverses possibilitats de productes sostenibles per a la 
menstruació com de coneixement de la regla des d’una perspectiva interseccional 
amb l’objectiu de superar tabús i mites i donar eines, especialment al jovent. 

 
• Incorporar en l’àmbit formatiu tallers de sensibilització i educació, amb 

perspectiva de gènere i interseccional i des d’una òptica transversal, sobre la 
menstruació i els seus aspectes més invisibilitzats, per tal d’acabar amb l’estigma 
social. També es donaran a conèixer els diferents productes d’higiene menstrual 
que trobem actualment al mercat. 

 
• Posar a disposició de la ciutadania en risc d’exclusió social o en situació de 

sensellarisme, a través de Serveis Socials, amb la col·laboració, si s’escau, del banc 
farmacèutic i la Botiga Solidària, la gratuïtat dels productes d’higiene menstrual i 
garantir-ne l’accés als lavabos d’edificis municipals per a la seva higiene 
menstrual. 

 
• Senyalitzar degudament els lavabos municipals amb cartells inclusius, tot 

estudiant la millor manera de fer-ho, davant l’objectiu que s’indiquin aquells 
lavabos amb una pica en l’espai privat que generen un entorn segur per, si cal, 
netejar la copa menstrual. 

 
• Col·locar cartells informatius als lavabos municipals respecte on llençar els 

productes d’higiene femenina. 
 
Segon.- Amb motiu del Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les Dones i també 
per a la Visibilització Menstrual, el pròxim 28 de maig i cada any, il·luminar la Torre 
de la Miranda de color vermell per visibilitzar la menstruació. 
 
Tercer.- Instar a la Generalitat de Catalunya a implementar la gratuïtat dels 
productes d’higiene femenina tal com va anunciar el president Pere Aragonès, a la 
conferència “Un Govern al costat de la gent” que va realitzar el 4 de març de 2021. 
 
Quart.- Instar a la Conselleria d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya 
a que incrementi els recursos destinats al desenvolupament adequat de les polítiques 
d’igualtat de la nostra ciutat, que no s’han vist augmentats en els darrers deu anys, i 
contribueixi a realitzar campanyes de difusió sobre productes d’higiene menstrual 
reutilitzables i sostenibles i fomentar-ne la venda al comerç local i de proximitat. 
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Cinquè.- Instar al Govern de l’Estat Espanyol a baixar l’IVA dels productes menstruals 
al tipus superreduït del 4%. 
 
Sisè.- Fer arribar aquest acords al Consell de la Dona, a la Conselleria d’Igualtat i 
Feminismes de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Igualtat del Govern 
d’Espanya. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal 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 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. 
 
 
 
 
PUNT TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CS, PER AL 
SEGUIMENT DE LES MOCIONS APROVADES A LA PRESENT LEGISLATURA.- 
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Moció Cs, per al seguiment de les 
mocions aprovades a la present 
legislatura. 

MOCIÓ 
... 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Desde que se constituyó este Pleno para la legislatura 2019-2023 son numerosas las 
mociones aprobadas con el respaldo de la mayoría los grupos políticos municipales 
(40 mociones aprobadas de 68 mociones presentadas). Sin embargo, a nuestro Grupo 
Municipal les preocupa mucho la aplicación del contenido de todas y cada una de 
ellas. El cumplimiento de las mociones aprobadas es un acto de coherencia política, 
responsabilidad y respeto hacia la ciudadanía. Cumplir estos acuerdos supone 
también una oportunidad para mejorar la calidad de la democracia local y la eficacia 
en la gestión pública, rentabilizando el trabajo de todos los grupos políticos 
municipales en beneficio del interés general. Las mociones presentadas al Pleno de la 
Corporación son el instrumento fundamental y de importancia extraordinaria en la 
democracia de los municipios ya que además de permitir que los grupos políticos 
municipales puedan contribuir, ayudando a conseguir un mayor pluralismo en las 
acciones de gobierno, permite hacer efectivas las funciones de control, orientación 
política y crítica constructiva de la oposición, cuyo ejercicio garantiza la calidad 
democrática municipal. Toda expresión de la voluntad del Pleno municipal debe ser 
desarrollada y ejecutada sin dilaciones injustificadas. De ahí la importancia de la 
moción que presentamos, puesto que pretende realizar de forma efectiva el 
seguimiento del cumplimiento de las mociones aprobadas y la ejecución para 
ponerlas en marcha o bien para una posterior reformulación conforme a lo 
recomendado por informes técnicos oportunos. 
 
Desde el principio de esta legislatura, son numerosas las mociones que los diversos 
Grupos Municipales han presentado, habiendo resultado aprobadas por el Pleno 
algunas de ellas. En una mayoría de los casos, tras la aprobación de la moción 
correspondiente, nada hemos vuelto a saber al respecto. Así, desde el Grupo Político 
Municipal de Ciutadans creemos fundamental establecer ciertos controles para 
conocer el grado de cumplimiento y tiempo de ejecución de las mociones aprobadas. 
Para ello el Portal de la Transparencia juega un papel fundamental y debe recoger y 
actualizar las mociones aprobadas por el Pleno de la institución, incluyendo las 
mociones en el pasado, así como su grado de cumplimiento. Porque es justamente en 
el Pleno donde se integran todos los grupos políticos municipales electos y son 
justamente los debates y decisiones adoptadas en pleno, la máxima representación 
de la voluntad popular. Siendo así, dichas decisiones deberían ser publicadas y estar 
al alcance de todo el mundo de una forma fácil. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciutadans en el Ayuntamiento de Cornellà de 
Llobregat propone adoptar los siguientes: 
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ACUERDOS 
 
Primero.- Qué dentro de la Junta de Portavoces o en la Comisión Informativa de 
Presidencia y Economía se traslade la información a los Grupos Políticos Municipales 
del seguimiento del cumplimiento de las Mociones Aprobadas.  
 
Segundo.- Se trasladará dicha información de seguimiento del cumplimiento de las 
mociones aprobadas a los Grupos Políticos Municipales como mínimo 
trimestralmente de forma ordinaria. 
 
Tercer.- Anualmente se redactará una memoria con todas las mociones aprobadas en 
Pleno, el estado de ejecución e indicadores de tiempo de ejecución, los acuerdos que 
no se han llevado a efecto, las razones esgrimidas por el equipo de gobierno y 
técnicos municipales para ello y, en su caso, el plazo en el que se prevé su 
cumplimiento. Dicha memoria será presentada y entregada a los diferentes Grupos 
Políticos Municipales y publicada en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento. 
 
Cuarto.- Todas las mociones presentadas por los grupos municipales se publicarán y 
actualizarán mensualmente en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento, 
recogiendo el texto literal de la moción aprobada, el grupo que presenta la iniciativa, 
el resultado de la votación en pleno, la resolución adoptada y el estado de ejecución 
(indicando siempre que sea posible término de ejecución). 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:32:58 al 02:48:00 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af
12e8c3f0003?startAt=9178.0 
 
 
Durant la deliberació d’aquest punt s’absenta temporalment de la sessió 
l’Alcalde, senyor Antonio Balmón Arévalo, assumint la Presidència accidental 
d’aquesta durant la seva absència el Tinent d’Alcalde primer, senyor Antonio 
Martínez Flor, Regidor del Grup Municipal del PSC-CP. 
 
Finalitzada la deliberació de la moció i amb caràcter previ a la seva votació 
s’incorpora novament a la sessió l’Alcalde, senyor Antonio Balmón Arévalo, 
que reassumeix la seva Presidència. 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af12e8c3f0003?startAt=9178.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af12e8c3f0003?startAt=9178.0
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VOTACIÓ 
 
La moció és rebutjada per la majoria dels assistents 
 
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 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. 
 
 
 
 
PUNT QUART.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE PODEMOS, PER LA 
IMPLANTACIÓ DE MESURES PER LA REGULACIÓ D’HABITATGES COM A PISOS 
TURÍSTICS AL MUNICIPI DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.- 

Moció PODEMOS, per la 
implantació de mesures per la 
regulació d’habitatges com a 
pisos turístics al municipi de 
Cornellà de Llobregat. 

MOCIÓ 
... 
 
En plena pandèmia i sense previ avís, la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret 
75/2020 el 6 d’agost de 2020, decret que regula noves modalitats turístiques, com els 
allotjaments singulars i les llars compartides. 
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Aquest decret, sense simbolismes ni eufemismes, permet que qualsevol arrendador a 
Catalunya pugui reconvertir una propietat d’ús residencial estable en un apartament 
turístic per tal d’augmentar els guanys derivats de l’especulació amb aquest 
habitatge. Una “catifa vermella” per als especuladors, que es dediquen a desviar 
habitatges de lloguer residencial a lloguer turístic, mesures que lluny d’afavorir 
famílies per a què puguin llogar habitacions per millorar els seus ingressos, acaben 
afavorint els interessos particulars d’una minoria i perjudicant greument l’interès 
general. 
 
Pel que fa als allotjament singulars, es defineixen com aquells que no encaixen sota 
cap de les modalitats vigents d’allotjament turístic, i que s’ubiquin fora de vehicles, 
aeronaus o embarcacions, així com d’edificis convencionals, construccions 
prefabricades, elements modulars o similars. Respecte a les llars compartides, són 
allotjaments turístics dins l’habitatge principal del seu titular i que aquest comparteix 
com a servei d’allotjament amb terceres persones, en concret amb un màxim de 
quatre usuaris per estades de durada igual o inferior a 31 dies. El titular ha de residir i 
compartir l’habitatge amb els turistes mentre dura l’estada. 
 
Hem de fer memòria i dir que, mitjançant l’aprovació dels pressupostos l’any 2011, el 
Govern de Convergència de la mà del PP, van aprovar la coneguda llei OMNIBUS, 
obrint la porta a que qualsevol habitatge residencial es pugui reconvertir en 
apartaments turístics. Amb aquella decisió, hem pogut comprovar en el que ha 
derivat l’aprovació de les llicències d’ús turístic: problemàtiques relacionades amb les 
afectacions reals de l’activitat sobre la població resident habitual, alterant el teixit 
social existent. La coexistència de diferents usos en un mateix edifici acaba generant 
situacions de desequilibri entre l’habitatge permanent i les diferents modalitats 
d’allotjament turístic i temporal o llars compartides, creant un diferencial de renda a 
favor d’aquests últims enfront dels usos permanents. A la vegada s’ha constatat que 
l’activitat de l’habitatge d’ús turístic ha donat lloc a problemes de convivència, 
especialment en matèria de l’habitatge d’ús turístic ha donat lloc a problemes de 
convivència, especialment en matèria de sorolls o contaminació acústica, i també en 
l’excés en la generació de residus urbans, de manera que la llar compartida podria 
assimilar-se a aquestes externalitats negatives i també en una alteració del comerç, 
que sovint s’allunya del comerç de proximitat i s’especialitza en les necessitats, reals o 
creades, dels i les turistes. 
 
En definitiva, des del grup municipal de PODEMOS CORNELLÀ defensem que no se 
segueixin produint o es puguin produir bombolles de preus amb pèrdua d’habitatges, 
gentrificació en barris de la població amb les conseqüències nefastes pels veïns i 
veïnes que veuen com minva la disponibilitat d’habitatge alhora que pugen les rendes 
de manera indiscriminada. A més, la nostra ciutat al situar-se a prop de Barcelona i 
de l’aeroport, es veu afectada també pels efectes del turisme, tant en possible 
gentrificació, especulació i efectes mediambientals. 
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Per tot això i atenent que el decret estableix el termini d’un any perquè els 
ajuntaments puguin assumir la tipologia de llar compartida com a allotjament turístic 
i atès que es tracta d’un model de negoci que no reporta beneficis per la població 
local, sent conscients que la situació a la nostra població/ciutat no és tan greu com la 
de Barcelona, des del nostre grup municipal entenem que cal actuar abans que sigui 
massa tard. 
 
Per aquests motius proposem al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Cornellà analitzi la situació de pisos turístics i l’impacte 
del turisme al municipi com a ciutat contigua a Barcelona, gran ciutat d’atracció 
turística. 
 
Segon.- Que l’Ajuntament de Cornellà regularitzi el nombre de pisos turístics existents 
i futurs a percentatges desitjables pel que fa al seu impacte sobre els lloguers i la vida 
comunitària dels veïns i veïnes. 
 
Tercer.- Que l’Ajuntament de Cornellà estipuli mecanismes de control sobre la 
regularització d’habitatges com a pisos turístics, evitant concentracions excessives i 
totes les conseqüències negatives que se’n deriven de la manca de regularització, a 
partir dels instruments normatius pertinents. 
 
Quart.- Que l’Ajuntament de Cornellà estipuli mecanismes de control i supervisió per 
activar actuacions sobre els pisos turístics il·legals. 
 
Cinquè.- Donar trasllat a les entitats que treballen en defensa dels drets de 
l’habitatge com la PAG Cornellà, sindicat de llogateres i als consells de participació de 
la ciutat. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:48:01 al 03:01:03 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af
12e8c3f0003?startAt=10081.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af12e8c3f0003?startAt=10081.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af12e8c3f0003?startAt=10081.0
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PRECS I PREGUNTES 

Precs i preguntes. 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 03:01:04 al 03:14:45 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af
12e8c3f0003?startAt=10864.0 
 
 
Precs i preguntes formulats pel Grup municipal d’En Comú - Movem Cornellà 
- En Comú Guanyem (EC-MC-ECG) 
 

• Per part del senyor Claudio Carmona Vargas, Portaveu del Grup Municipal 
d’EC-MC-ECG, s’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
Faríem un prec poc ortodox, en aquest cas, però estem a l’últim Ple diguéssim del curs 
abans de les vacances, en molts casos, d’estiu i només desitjar un bon estiu, unes 
bones vacances a tota la ciutadania, a tots els treballadors i treballadores municipals 
i, en definitiva, a tota a la ciutat. 
 
Estem també a l’equador de mandat, diguéssim, municipal no?. I un mandat que ha 
estat clarament marcat per aquesta pandèmia, que encara dura i per això si que 
desitjar un bon estiu però encara amb prudència i amb les mesures sanitàries 
necessàries per contenir encara aquesta pandèmia i seguir cuidant-nos i cuidant als 
que tenim al voltant per poder posar fi d’una vegada aquesta pandèmia. 
 
Per tant, això, bon estiu i seguir cuidant-nos. 

... 
 
 
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 el present verbalment dos precs: 
 
Primer Prec 
... 
 
Aquest Plec va amb la intenció de no deixar en un calaix la Moció que hem volgut 
presentar aquest mes i que ha sigut considerada de poc interès rebutjant el seu debat 
al Ple. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af12e8c3f0003?startAt=10864.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7ae6bc85017af12e8c3f0003?startAt=10864.0
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Preguem que des de l’Ajuntament de Cornellà es mostri públicament el rebuig a 
l’ampliació de la tercera pista de l’aeroport del Prat, fet que destruiria l’espai natural 
de La Ricarda i que suposarà un desastre natural, agrícola i patrimonial sense 
pal·liatius que afectarà sense dubtes al nostre municipi. 

... 
 
 
Segon Prec 
... 
 
Desear a todos buenas vacaciones y que vaya muy bien y nos veamos todos bien a la 
vuelta. 

... 
 
 
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’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
Volem aprofitar també per desitjar a tots els companys del Ple, a treballadors de la 
casa bones vacances. A aquells que marxeu de viatja que tingueu un bon viatge i una 
bona estada i ens retrobem a la tornada, i aquells que ens quedem aquí doncs també 
gaudim, desconnectem i sobretot tothom amb prudència i amb responsabilitat que 
encara estem sota aquesta pandèmia que ens està afectant a tots. 
 
El prec que volem fer és en este caso, queremos rogar al equipo de gobierno que 
tenga a bien atender nuestra petición para disponer en las principales redes sociales 
de perfiles institucionales del Ayuntamiento para así comunicarse con la ciudadanía  

... 
 
 

• Per part del senyor Pedro Millan Rodríguez, Regidor del Grup Municipal de 
Cs, s’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
Hay vecinos del entorno de la plaza Marsans que han visto como se ha ido 
degradando la limpieza en esta zona de Cornellà. Hace unos años pasaba con 
frecuencia un coche bomba con dos personas limpiando con agua a presión todo el 
entorno de la plaza a fin de mantenerlo en correctas condiciones. 
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Desde hace ya más de dos años las visitas del coche bomba han ido disminuyendo 
hasta desaparecer casi en su totalidad. La única limpieza que se lleva a cabo en este 
entorno es la que corresponde a los jueves dado que en esta zona se planta el 
mercadillo y quedan restos y residuos dejando las calles sucias, sobretodo de papeles. 
Los jueves barren y recogen los papeles y residuos que puedan quedar en el 
mercadillo. 
 
La falta de limpieza con agua a presión hace que las aceras cada día estén más 
sucias. Los orines de los perros antes con el agua a presión se limpiaban, ahora los 
vecinos están colocando botellas de agua medio llenas en las entradas de las 
viviendas para disuadir a los perros y a sus propietarios y que estos no se orinen en 
las paredes o aceras de las calles. Los olores y la suciedad recuerdan a un pipi-can 
más que a un entorno de uno de los mercados de abastos más antiguos de la ciudad. 
 
Por todos ello rogamos una actualización de la supresión del coche bomba, la falta de 
frecuencia de limpieza con este e incrementar un servicio de inspección o vigilancia 
para evitar que los perros y sus dueños hagan sus necesidades en las paredes de los 
edificios.  
 
Gràcies i bones vacances per a tothom. 

... 
 
 

• Per part del senyor Ismael Ciurana Sánchez, Regidor del Grup Municipal de 
Cs, s’han presentat verbalment dues preguntes: 
 
Primera Pregunta 
... 
 
A llegado el verano y como cada año no solo ha llegado el calor, las plagas de 
cucarachas y las ratas están de nuevo en Cornellà visitando los diferentes barrios de 
nuestra ciudad y, por ejemplo, las ratas visitando los diferentes contenedores para 
saciar su hambre y disfrutando de su tiempo de esparcimiento en nuestros parques y 
jardines. 
 
Carrer de Terra Alta, carrer del Penedès, avinguda de les Flors, plaça Pallars, Can 
Mercader, plaça Catalunya, carrer Empordà, avinguda del Baix Llobregat, estas son 
algunas de las calles y de los parques donde se les han visto campar a sus anchas. 
 
Esta es una muestra más de la realidad de la limpieza de nuestras calles y el estado 
de dejadez extrema de las baterías de contenedores que hay en ellas.  
 
Tenemos que recordar que las ratas además de producir daños materiales son 
potenciales transmisores de enfermedades a los seres humanos y a otros animales 
como nuestras mascotas.  
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Nuestro grupo municipal de Ciutadans Cornellà preguntamos, ¿cuáles son las 
medidas extraordinarias y, esperamos que diferentes, a la de años anteriores va a 
poner el equipo de gobierno para paliar estas plagas? 

... 
 
 
Segona Pregunta 
... 
 
El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales las multas o sanciones 
propiciadas por el Decreto 463/2020, en concreto del artículo 7.1 relativas a la 
prohibición de circular por las vías y los espacios de uso público sin justificación. 
 
De los vecinos de Cornellà que han sido multados existen sanciones recurridas, otras 
que no, otras han sido abonadas y a la administración.  
 
El Tribunal Constitucional señala que las multas son nulas y que la administración o el 
mismo ciudadano multado pueden iniciar el procedimiento de devolución incluso 
solicitando interés sobre la misma.  
 
Las preguntas que le vamos hacer al equipo de gobierno son las siguientes: 
 
¿Cuántas multas se pusieron durante el primer estado de alarma por la violación, por 
violar la prohibición de circular por las vías y espacios de uso público sin justificación 
en Cornellà? 
 
¿Cuántas de ellas han sido abonadas y que importe suman? 
 
Y viendo que el Tribunal Constitucional da la posibilidad de que la propia 
administración inicie el procedimiento de devolución de las multas y abonadas, ¿qué 
piensa hacer el equipo de gobierno? 
 
Gràcies i bones vacances a tothom. 

... 
 
Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
Deberías saber que estas denuncias todas ellas se tramitan como ahora a los Mossos 
d’Esquadra, los Mossos d’Esquadra lo tramitan o a la Conselleria de Salut o a la 
Conselleria, yo creo que es a la Conselleria de Salut aún por lo que el otro día 
estuvimos hablando y es la Generalitat la que coge y hace todo el trámite, todo es 
todo. Claro el Ayuntamiento aquí no pintamos nada, por tanto por eso te contesto. 
No hay más. 

… 
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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’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
L’objectiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona és arribar com a mínim al 55% de 
recollida selectiva per l’any 2025. Per aquest motiu vol desenvolupar el PLAMIR (Plans 
de Millora i Optimització de la Recollida Selectiva) a diversos municipis metropolitans. 
I que cada municipi pugui disposar d’un pla on es desenvolupi el desenvolupament de 
la recollida selectiva individualitzada. 
 
Per portar-ho a terme des de l’AMB s’ha visitat i adjudicat a l’empresa Anthesis 
Lavola aquest estudi a Cornellà, que ha estat traslladat a l’equip de govern. 
 
Cornellà actualment és un dels últims municipis metropolitans amb percentual de 
recollida selectiva. Preguem que al setembre se’ns traslladi i se’ns faci una 
presentació d’aquest estudi a la resta de grups municipals del Consistori. 

... 
 
 

• Per part de la senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal 
d’ERC/AM, s’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
Com a tancament i també sumant-me a la resta de representants dels grups polítics 
dons desitja un bon estiu a tothom, unes bones vacances a qui en faci. Agrair també 
dons l’enorme esforç del personal sanitari, dels bombers i de tots els servidors públics 
que treballen perquè estiguem bé.  
 
Desitjar també que els problemes polítics troben solucions polítiques i democràtiques, 
que s’acabi la persecució contra l’independentisme, que s’aprovi una llei d’amnistia 
que englobi tots els represalitats i represaliades i exiliats i exiliades. 
 
I esperem, per últim també, que tinguem sort i que l’enorme dedicació i esforç dels 
científics i sanitaris ens permeti superar la pandèmia i recuperar les abraçades, els 
retrobaments i la tant enyorada normalitat. 
 
Gràcies. 

... 
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• Per part del senyor Carles Alemany Lluis, Regidor del Grup Municipal 
d’ERC/AM, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
Durant aquest mes s’ha procedit a l’eliminació dels arbres del carrer Revolt Negre, 
arbres que tenien més de vint-i-cinc anys i que estaven sans. Anteriorment es va 
procedir a l’eliminació d’un tram d’arbres del carrer Josep Feliu i Codina, al costat de 
la plaça Pallars, també arbres sans. En cap dels dos casos aquests arbres tenien unes 
arrels que afectessin al paviment. 
 
Son reiterades les ocasions que es procedeix a la tala i eliminació de l’arbrat de la 
ciutat sense causes justificades. Els beneficis de disposar de zones verdes i arbrat a la 
ciutat son múltiples. A banda, que procedir a aquestes tales és un genocidi arbori. 
 
Es fa molta publicitat del Cornellà Natura, però desprès hi ha actuacions que van 
contraries en el sentit que suposo es defensa. Quin criteri es segueix per procedir a la 
tala i eliminació o substitució d’arbres a la ciutat? Es pensa preservar l’arbrat de la 
ciutat quan no suposi un risc per la ciutadania? Es revertirà la implementació dels 
escocells amb conglomerat que està afectant negativament a l’arbrat? 

... 
 
 
Formulats els precs i preguntes del Grup municipal d’ERC-AM, l’Alcalde 
formula la reflexió següent: 
... 
 
Molt bé, no sabia que era el Ple dels desitjos. Però és normal, jo crec que tots arribem 
tocats i crec que tots tenim ganes de veure com som capaços de reposar i restaurar 
una mica, per començar, els nostres ànims. I per intentar aparcar, si podem, 
problemes, dificultats, preocupacions, inquietuds, que crec que en aquests moments 
continuem estan presents. 
 
Jo el que us desitjo és això, que pugueu descansar, que pugueu desconnectar i els 
desitjos desprès ja veurem si es poden tirar endavant o no. La voluntat humana és la 
tenacitat i tenir esperances, per tant hem de confiar, però hem de confiar també en 
que la prudència i la paciència ens té que continuar acompanyant. 
 
Malauradament, jo crec, que les dades que tindrem a partir de setembre no seran 
gaire positives. I aconseguir el repte que es volia d’arribar a un 70% de la població 
vacunada no serà ni per manca de vacunes ni per manca de professionals sinó 
malauradament serà per manca de voluntat ciutadana d’intentar arribar a 
aconseguir aquesta situació. 
 
I això, els governs, es veuran forçats a prendre decisions que moltes vegades no seran 
enteses con tal, perquè jo crec que nosaltres tenim la necessitat de recolzar-les 
perquè ha arribat un moment en que estem veient que el que no pot passar és que a 
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la tardor hi hagi no un toc de queda que, escolta, no passa res menys per una part 
molt molt concreta d’una activitat econòmica, però que això a la tardor tornarà a 
repetir el que va passar a la tardor de l’any passat. Jo crec que això si que no ens 
podem permetre. 
 
I això és el que, la voluntat de tots els que estem aquí, de tots els que estem, és 
aconseguir això, lo millor. Per tant, lo millor ara també per nosaltres és poder 
descansar, estar amb la gent que estimem i fer aquelles coses que moltes vegades 
queden aparcades per aquesta responsabilitat que tenim i que també passa factura.  
 
I, per tant, necesitamos que el tiempo también nos restaure, y eso es necesario. Yo 
pido eso y os deseo eso, que el tiempo os restaure con los vuestros i amb totes les 
ganes i amb totes les forces que necessitem per entomar el que ens queda. 
 
Tingueu un bon estiu, una bona entrada i endavant, i a tota la gent que tingui que 
currar doncs que estem amb ells però no ens enganyem, s’ho han posat molt 
complicat malauradament una part de la societat. Dient-lo clar, 
 
Que vagi molt bé. 

... 
 
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 vint hores i quinze 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 28 de juliol de 2021, la qual ha estat aprovada en data 29 de setembre 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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