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ACTA PLE NÚM. 9/2021 

 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 29 DE SETEMBRE 2021 
 
 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
PROCEDIMENT: SESSIÓ A DISTÀNCIA PER MITJANS ELECTRÒNICS 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 29 DE SETEMBRE de 2021 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les disset hores minuts del dia 
29 de setembre 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 
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 Sr. Carlos Domínguez Rodríguez 
 Sra. Maria de las Mercedes Fernández García 
 Sra. Elisabet García Petit 
 Sr. Ot García Ruiz 
 Sr. Sergio Gómez Márquez 
 Sra. Lidia Gómez Pla 
 Sra. Maria Carmen López Álvarez 
 Sra. Nelia Martínez Gallardo 
 Sr. Daniel Martínez Rodríguez 
 Sra. Aurora Mendo Sánchez 
 Sr. Pedro Millan Rodríguez 
 Sra. Joana Piñero Romera 
 Sr. Enrique Vanacloy Valiente 
 Sra. Teresa Vidal Llargués 
 
 
Secretària General Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor Sr. Joan R. Sagalés Guillamón 
 
 
 
Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió i s’ordena 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. 8/2021, 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 28 DE JULIOL D’ENGUANY. 

Aprovar Acta i Vídeo Acta núm. 
08/2021 

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 00:00:10 al 00:00:20 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7c30ffb3017c3645ceec000
0?startAt=10.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa l’acta a votació és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS DE 
L’ALCALDIA QUE A CONTINUACIÓ ES RELACIONEN. 

Donar compte decrets 

A efectes del seu coneixement, es dóna compte dels Decrets i Resolucions 
dictats per l’Alcaldia, el text literal dels quals és el següent: 
 
- Decret núm. 3440/2021 de data 30 d’agost 
... 
 
Vista la necessitat de contractar un/a Logopeda per al CDIAP d’aquest ajuntament, 
per poder garantir l’atenció bio-psico-social dels infants usuaris del servei, atès el 
Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i aquest Ajuntament, signat per 
ambdues parts el 17 de juliol de 2019, 
 
Atès que no es disposa de cap convocatòria d’ordre de preferència per poder cobrir de 
forma temporal absències o vacants de logopedes dins de la plantilla de personal, es 
fa necessari la revisió dels currículums lliurats directament al CDIAP d’aquest 
Ajuntament, per les persones interessades en cobrir l’esmentada necessitat, 
 
Atès que la senyors/es Alba García López té els coneixements i les aptituds 
necessàries per a la realització de tasques, i reuneix les condicions i té les capacitats 
requerides per ocupar el lloc de treball de logopeda, i que ha mostrat el seu interès en 
acceptar l’oferta laboral proposada,  
 
Atès que hi ha consignació pressupostària per atendre l’esmentada contractació en el 
Capítol I del pressupost d’aquest Ajuntament a les partides pressupostàries 
07803260B1310000 i 07803260B1600000  

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7c30ffb3017c3645ceec0000?startAt=10.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7c30ffb3017c3645ceec0000?startAt=10.0
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Atès el que preveuen els articles 16,17,18,19 i 20 del Reglament del Personal al Servei 
de les Entitats Locals, i l’article 15.1 a) del text refós de L’Estatut dels Treballadors, 
així com el que disposa el R.D. 2720/1998, de 29 de desembre en relació a les 
contractacions temporals per obra o servei determinat, 
 
Atès que el lloc de treball de Logopeda, en quant a la seva cobertura és de necessitat 
urgent e inajornable d’acord a les previsions de l’article 19. Quatre de la Llei 11/2020 
de 30 desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021, 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m'han sigut conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 
2436/2021, de data 11 de juny, el qual va ser publicat en els Butlletins Oficials de la 
Província de Barcelona de 22 de juny de 2021 i de 16 de juliol de 2021, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Declarar raons d’urgència per poder contractar per obra i servei i durant un 
període de deu mesos i quinze dies un/a logopeda 
 
Segon.- Autoritzar la contractació laboral per Obra o Servei Determinat, a l’empara 
de l’article 15.1 a) del text refós de l’Estatut dels Treballadors, de la senyora Alba 
García López, durant el període de l’1 de setembre de 2021 i el 15 Juliol de 2022, 
establint-li les retribucions i les condicions de treball assimilades a les establertes pel 
personal tècnic superior en la relació de llocs de treball, així com les condicions de 
treball establertes al Conveni Col·lectiu i Pacte de Condicions de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat i dels seus Organismes Autònoms per la prestació de serveis 
com a la logopeda del CDIAP d’aquest Ajuntament  
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa a les partides pressupostaries que s’indicaran 
del pressupost de l’exercici 2021: 
 
Partida Pressupostària/ Denominació Import 2021 
 
07803260B1310000  Laboral Eventual/ Servei Atenció Precoç  11.240,33€ 
07803260B1600000  Seguretat Social/Servei Atenció Precoç  3.635,12€ 
 
 TOTAL COST  14.875,45€ 
 
 
Quart.- Abonar el concepte productivitat d’octubre regularitzat d’acord al criteri 
establert al Decret d’Alcaldia núm. 243/07, de data 25 de gener de 2007 que regula el 
prorrateig de la paga d’octubre amb efectes del dia d’inici del contracte / 
nomenament i fins a la finalització del mateix. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució al/la interessat/da, al seu Cap, al Comitè 
d’empresa i al Departament de Personal als efectes adients. 
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Sisè.- Donar compte del contingut de la present resolució al Ple Municipal en la 
primera sessió que celebri i publicar la designació en el Diari Oficial de la Generalitat i 
Butlletí Oficial de la Província 

... 
 
 
- Decret núm. 3483/2021 de data 6 de setembre 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 4854/2019 de 4 de desembre, es va procedir a 
designar els membres que havien d’integrar, durant aquest mandat, el Ple del Consell 
Municipal de Seguretat i Prevenció de Cornellà de Llobregat, òrgan sectorial de 
participació de caràcter permanent, amb competències de caire informatiu però no 
resolutiu, i com a instrument de participació ciutadana en els assumptes relacionats 
amb l’anàlisi, planificació i execució del sistema local de seguretat pública. 
 
Atès que mitjançant escrit del Cap d’Emergències de l’Àrea Metropolitana Sud de 16 
de juliol de 2021 – RE núm. E2021-29003 de la plataforma EACAT – es posa en 
coneixement d’aquest Ajuntament que el senyor Joan Enric Martí Marcús ha estat 
nomenat nou Cap del Parc de Bombers de Cornellà de Llobregat, en substitució del 
senyor Alfons Saucedo Pedregal, que s’ha jubilat, pel que es sol·licita la modificació 
del vocal del grup dels Cossos i Serveis de Seguretat, representant del Cap dels 
Bombers de Cornellà de Llobregat.  
 
Atès que segons disposa l’article 6 d’aquest Reglament Orgànic, els membres del Ple 
del Consell representatius dels Grups Polítics Municipals i de les Administracions i 
Entitats cíviques de la ciutat, han de ser nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú 
decret, a proposta de les Administracions, de les Entitats ciutadanes i dels Grups 
Polítics Municipals, manifestada a través dels seus representants i portaveus. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, i a 
la vista de les propostes efectuades pels diferents Grups Polítics municipals i per les 
Entitats ciutadanes i Institucions representades, 
 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament com a vocal titular del Ple del Consell 
Municipal de Seguretat i Prevenció de Cornellà de Llobregat, que tot seguit es 
relaciona: 
 
• Per part dels Cossos i Serveis de Seguretat 
 

- Parc de Bombers de Cornellà de Llobregat 
 

Titular: Senyor Juan Alfonso Saucedo Pedregal 
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Segon.- Nomenar vocal titular del Ple del Consell Municipal de Seguretat i Prevenció 
de Cornellà de Llobregat al següent representant: 

 
• Per part dels Cossos i Serveis de Seguretat 
 

- Parc de Bombers de Cornellà de Llobregat 
 

Titular: Senyor Joan Enric Martí Marcús. 
 
 
Tercer.- Comunicar aquests nomenaments a les persones i Institucions afectades, als 
efectes escaients i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera sessió 
extraordinària que es convoqui, en compliment del que es preveu a l’article 22 del 
ROM, en concordança amb l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

... 
 
 
- Decret núm. 3484/2021 de data 6 de setembre 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2647/2019 de 10 de juliol, posteriorment modificat 
pel Decret d’Alcaldia núm. 4605/2019 de 21 de novembre i 1161/2021 de 24 de març, 
es va procedir a determinar la composició nominativa de la Comissió Municipal de 
Protecció Civil de Cornellà de Llobregat, prevista a l’article 51 de la Llei 4/1997, de 20 
de maig, de Protecció Civil de Catalunya. 
 
Atès que mitjançant escrit del Cap d’Emergències de l’Àrea Metropolitana Sud de 16 
de juliol de 2021 – RE núm. E2021-29003 de la plataforma EACAT – es posa en 
coneixement d’aquest Ajuntament que el senyor Joan Enric Martí Marcús ha estat 
nomenat nou Cap del Parc de Bombers de Cornellà de Llobregat, en substitució del 
senyor Alfons Saucedo Pedregal, que s’ha jubilat, pel que es sol·licita la modificació 
del vocal suplent núm. 4 de la Comissió Municipal de Protecció Civil de Cornellà de 
Llobregat, de conformitat amb lo previst en l’article 3 del seu Reglament regulador. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les competències que li confereix l’article 3 del 
Reglament Regulador d’aquesta Comissió a que abans s’ha fet referència, 
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HE RESOLT 

 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de representant del Cap del Parc de 
Bombers de Cornellà de Llobregat, en qualitat de vocal suplent núm. 4 de la Comissió 
Municipal de Protecció Civil de Cornellà de Llobregat, efectuat a favor del senyor 
Alfons Saucedo Pedregal, i nomenar en el seu lloc, al nou Cap del Parc de Bombers de 
Cornellà de Llobregat, senyor Joan Enric Martí Marcús. 
 
Segon.- Comunicar aquest Decret al President, Vicepresident i al Secretari de la 
Comissió Municipal de Protecció Civil, així com a les persones anomenades als efectes 
escaients, i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 
 
Tercer.- Donar compta al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la propera sessió 
que es convoqui, en compliment del que preveu l'article 22 del ROM, en concordança 
amb l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 

... 
 
 
- Decret núm. 3500/2021 de data 8 de setembre 
... 
 
Vista la necessitat de contractar un/a cuinera per a l’Escola Bressol La Trepa, per 
poder cobrir la incapacitat temporal de la senyora Montserrat Vives Guarro a l’escola 
bressol La Trepa, als efectes de garantir el normal funcionament del servei, 
 
Atès que el lloc de treball a cobrir es troba recollit dintre de la relació de llocs de 
treball de l’Ajuntament, aprovada pel Ple Municipal en la seva sessió de data 28 de 
març de 2019, als efectes del que disposa l’article 9 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Atès que el procés selectiu lliure convocat per cobrir temporalment les absències o 
vacants de cuiner/a, que va tenir lloc el dia 16 de juliol de 2015, aprovat mitjançant el 
Decret d’Alcaldia núm.3204/15 de 28 de juliol, està esgotat i caducat, 
 
Atesa la necessitat de cobrir amb la màxima urgència l’esmentada incidència per 
poder garantir el normal funcionament del servei, es fa necessari recórrer a les 
persones que hagin treballat amb anterioritat com a cuiners/es a les escoles bressol 
d’aquest Ajuntament, 
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Atès que la senyora Elisabet Castillo Miranda té els coneixements i les aptituds 
necessàries per a la realització de tasques, i reuneix les condicions i té les capacitats 
requerides per ocupar el lloc de treball i ha mostrat el seu interès en acceptar l’oferta 
laboral proposada,  
 
Atès que hi ha consignació pressupostària per atendre l’esmentada contractació en el 
Capítol I del pressupost d’aquest Ajuntament a les partides pressupostàries 
07803230C1310000 i 07803230C1600000  
 
Atès el que preveuen els articles 16 i 94 del Reglament del Personal al Servei de les 
Entitats Locals, i l’article 12 del text refós de L’Estatut dels Treballadors, i l’article 4rt. 
Del Reial Decret 2720/1998, 
 
Atès que el lloc de treball de cuiner, en quant a la seva cobertura és de necessitat 
urgent e inajornable d’acord a les previsions de l’article 19. Quatre de la Llei 11/2020 
de 30 desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021, 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m'han sigut conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 
2436/2021, de data 11 de juny, el qual va ser publicat en els Butlletins Oficials de la 
Província de Barcelona de 22 de juny de 2021 i de 16 de juliol de 2021, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Declarar raons d’urgència la contractació d’interinitat d’un/a Cuiner/a per a 
l’Escola Bressol la Trepa 
 
Segon.- Autoritzar la contractació laboral d’interinitat de la senyora Elisabet Castillo 
Miranda en qualitat de cuiner/a per què cobreixi la incapacitat temporal de la 
senyora Montserrat Vives Guarro, amb efectes 07 de setembre de 2021 i fins la seva 
reincorporació o fins a la fi del curs escolar 2021/2022, o bé fins que s’hagués de 
resoldre per qualsevol dels supòsits recollits en l’article 24 del Reglament del Personal 
al Servei de les Entitats Locals aplicables a aquesta modalitat contractual. 
 
Tercer.- Adscriure a l’esmentada empleada al lloc de treball de Cuiner/a, establint-li 
les retribucions de treball del personal de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i dels 
seus Organismes Autònoms. 
 
Quart.- Abonar el concepte productivitat d’octubre regularitzat d’acord al criteri 
establert al Decret d’Alcaldia núm. 243/07, de data 25 de gener de 2007 que regula el 
prorrateig de la paga d’octubre amb efectes del dia d’inici del contracte / 
nomenament i fins a la finalització del mateix. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució al/la interessat/da, al seu Cap, al Comitè 
d’empresa i al Departament de Personal als efectes adients. 
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Sisè.- Donar compte del contingut de la present resolució al Ple Municipal en la 
primera sessió que celebri i publicar la designació en el Diari Oficial de la Generalitat i 
Butlletí Oficial de la Província 

... 
 
 
- Decret núm. 3671/2021 de data 22 de setembre 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3629/19, de 30 de setembre, posteriorment 
modificat pels Decrets d’Alcaldia núm. 763/2020, de 17 de febrer, 1637/2020, de 11 
de juny, 1465/2021, de 15 d’abril, 2380/2021 de 10 de juny i 2572/2021 de 22 de 
juny, es va procedir a designar els membres que havien d’integrar, durant aquest 
mandat, el Ple del Consell de la Dona de Cornellà de Llobregat, òrgan sectorial de 
participació de caràcter permanent i instrument de participació ciutadana en els 
assumptes municipals relacionats amb aquells àmbits d’activitat pública que afectin o 
es refereixin a la Dona. 
 
Atès que mitjançant escrit de l’entitat CCOO, Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i 
Garraf de 20 de setembre de 2021 – RE núm. 36471, es sol·licita modificar el seu 
representant titular en aquest Consell. 
 
Atès que segons disposa l'article 7 d’aquest Reglament Orgànic, els membres del Ple 
del Consell han de ser nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú decret, a proposta 
de les Entitats del Sector. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides  
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament com a vocal titular del Ple del Consell de 
la Dona de Cornellà de Llobregat, que tot seguit es relaciona: 
 
• En representació de CCOO, Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf 
 

Titular: senyora Mª Auxiliadora Mora López 
 
 
Segon.- Nomenar vocal titular del Ple del Consell de la Dona de Cornellà de Llobregat 
a la següent persona: 
 
• En representació de CCOO, Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf 
 

Titular: senyora Mª Carmen Romero López 
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Tercer.- Comunicar aquests nomenaments a les persones afectades i a la Secretaria 
del Consell, així com al Departament de Dona, als efectes escaients, i difondre el seu 
contingut, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació 
actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que 
disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució, en la primera sessió 
que es convoqui en compliment del que preveu l'article 22 del ROM, en concordança 
amb l’article 38, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:00:21 al 00:00:39 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c36
45ceec0000?startAt=21.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 
PUNT TERCER.- RATIFICAR ELS DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA QUE 
A CONTINUACIÓ ES RELACIONEN. 

Ratificar decrets 

Per la Secretària de la Corporació i a efectes de la seva ratificació, es dóna 
lectura dels Decrets i Resolucions dictats per l’Alcaldia, el text literal dels quals 
és el següent: 
 
- Decret núm. 3184/2021 de data 30 de juliol 
... 
 
L’11 de març de 2020 l’Organització Mundial de la Salut va elevar a pandèmia 
internacional la situació d’emergència de salut pública provocada pel SARS-CoV-2. La 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c3645ceec0000?startAt=21.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c3645ceec0000?startAt=21.0
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rapidesa d’evolució dels fets, amb implicacions a escala internacional, va requerir 
l’adopció de mesures excepcionals, que a l’estat espanyol es van materialitzar en 
l’aprovació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, que declarava l’estat d’alarma 
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i establia una 
situació d’excepcionalitat, amb el confinament estricte de la població i la limitació, 
entre altres, de la circulació de les persones i una inèdita paralització de l’activitat 
econòmica. 
 
Actualment aquesta situació de crisi econòmica és persistent i està dificultant la 
renovació prevista del parc de vehicles pesants, on es poden incloure els camions (N2 i 
N3) i autocars (M2 i M3), tipologies de vehicles que per les seves pròpies 
característiques i pel seu important grau de personalització o adaptació a cada tasca 
o necessitats de l’usuari final, tenen un cost d’adquisició substancialment més alt que 
les altres tipologies de vehicles afectats per l’ordenança ZBE i també presenten uns 
terminis de fabricació més llargs. 
 
En relació a l’anterior, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat és conscient que 
finalment no ha estat possible proporcionar l’opció d’adaptar amb filtres (retrofit) les 
diferents tipologies de vehicles pesants, i que per tant, al no poder proporcionar una 
alternativa clara i viable a la renovació de les flotes de vehicles més contaminants es 
justifica donar més marge de temps per a portar a terme aquesta renovació. 
 
Per aquests motius, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat de manera conjunta i 
coordinada per tots els municipis implicats en la mesura (l’Hospitalet de Llobregat, 
Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià del Besòs), amb el consens 
de l’AMB i el beneplàcit de la Generalitat de Catalunya, han iniciat el procediment per 
tal de modificar la vigent Ordenança relativa a la restricció de la circulació de 
determinats vehicles, amb l’objectiu d’ampliar la moratòria prevista a la disposició 
transitòria primera per als vehicles esmentats a l’apartat segon. 
 
Atès que el procediment de modificació de l’ordenança és competència del Ple 
Municipal i que la previsió d’aprovació d’aquesta serà al Ple Municipal del mes de 
setembre i tenint en compte que l’actual moratòria finalitzava en data 1 de juliol 
d’enguany, és necessari aprovar la suspensió del règim sancionador previst a 
l’ordenança pels vehicles de les categories N2, N3, M2 i M3 fins que s’aprovi 
definitivament la modificació de l’ordenança. 
 
Amb tot, i també considerant el que es disposa a l’article 8.2 de l’Ordenança, es 
considera justificada la necessitat de suspendre els efectes de la disposició transitòria 
segona de l’Ordenança per als vehicles esmentats i, per tant, posposar l’entrada en 
funcionament del seu regim sancionador. 
 
Vist el que s’estableix a l’article 8.2 de l’Ordenança relativa a la restricció de la 
circulació de determinats vehicles a la ciutat, que preveu que amb caràcter 
excepcional, per raons d’interès general, pot autoritzar-se l’accés a la ZBE, mitjançant 
resolució motivada de l’alcalde o alcaldessa 
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Vist l’informe emès per la Cap de l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals relatiu a la 
necessitat de suspendre els règim sancionador de l’esmentada Ordenança per als 
vehicles de les categories N2, N3, M2 i M3. 
 
Atès el que s’estableix a l’article 39.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques en relació a la 
retroactivitat dels actes quan aquests siguin favorables a l’interessat i existissin els 
supòsits necessaris en el moment en el qual es vol retrotraure la seva eficàcia. 
 
En virtut de les raons exposades en l’exposició de motius i de conformitat a les 
atribucions que em confereix l'art. 21.1 k) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de 
Règim Local 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Suspendre el règim sancionador de l’ Ordenança relativa a la restricció de la 
circulació de determinats vehicles a la ciutat de Cornellà de Llobregat amb l’objectiu 
de preservar i millorar la qualitat de l’aire per als vehicles de les categories N2, N3, 
M2 i M3 amb efectes de l’1 de juliol de 2021 i fins l’entrada en vigor de la nova 
modificació de la Disposició Transitòria Primera de l’esmentada l’ordenança. 
 
Segon.- Aquesta resolució entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer.- Publicar el contingut de la present resolució a la seu electrònica d'aquest 
Ajuntament, a la web municipal així com al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, per a general coneixement. 
 
Quart.- Donar compte de la present resolució al proper Ple Municipal que es celebri 
per a la seva ratificació. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:00:40 al 00:01:32 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c36
45ceec0000?startAt=40.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits acorden per unanimitat ratificar aquest decret. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c3645ceec0000?startAt=40.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c3645ceec0000?startAt=40.0
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PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES SOCIALS I 
COMUNITÀRIES 
 
PUNT QUART.- APROVAR LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT AL 
PROJECTE DE CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS.- 

Aprovar la Declaració 
Institucional de suport al projecte 
de Ciutats Defensores dels Drets 
Humans. 

DICTAMEN 
... 
 
El Pla de mandat de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat estableix, entre els seus 
objectius, el de promoure una política pública de cooperació per al desenvolupament 
que s’ajusti a les necessitats actuals, la tradició de projectes descentralitzats i la 
sensibilització ciutadana i cooperació de proximitat i l’ampliació i promoció de les 
accions de sensibilització a les escoles, instituts i entitats veïnals, impulsant accions 
que promoguin les xarxes solidàries locals, supramunicipals i internacionals, i que en 
tot cas generin transformacions de caràcter bidireccional. 
 
La pau, els drets humans i la solidaritat han de ser eixos vertebradors de qualsevol 
política pública, a escala nacional i internacional. Les ciutats, com a administració 
més propera a la ciutadania, s’han constituït en actors d’aquestes polítiques des de fa 
més de 20 anys, amb l’adopció de la Declaració de Barcelona sobre Ciutats i Drets 
Humans (1998) que donà peu a l’aprovació, dos anys més tard, de la Carta europea 
de drets humans a la Ciutat. 
 
La política de cooperació municipal és útil i necessària perquè enforteix els valors 
ciutadans de pau i convivència. 
 
Des del departament de Solidaritat i Cooperació apostem per l’educació per al 
desenvolupament amb l’objectiu de consolidar la tasca de foment de valors solidaris i 
de convivència.  
 
El setembre del 2017, vam incorporar-nos al projecte de Ciutats Defensores dels Drets 
Humans, un projecte que es va iniciar al 2009, promogut pel Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, l’Institut 
de Drets Humans de Catalunya i l’Institut Català Internacional per la Pau amb la 
participació d’altres 26 municipis i institucions catalanes amb els objectius principals 
de: millorar el coneixement, la promoció i la defensa dels drets humans entre la 
ciutadania dels municipis que hi participen.  
 
El projecte està directament alienat amb les polítiques municipals de Cornellà de 
Llobregat de fomentar la convivència i els valors solidaris i amb la incorporació de 
l’equitat de gènere, el dret a la diversitat, dret a la pau així com la sostenibilitat 
ambiental com a enfocaments transversals que regiran per totes les intervencions de 
cooperació. 
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Cornellà de Llobregat sempre ha fet una aposta per la solidaritat, creient aquesta 
com una eina de transformació positiva per al conjunt de la societat, treballant en dos 
àmbits: la sensibilització ciutadana i la cooperació internacional indirecta. 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha desenvolupat des de fa anys diferents 
activitats per promoure els drets humans als centres d’ensenyament primari i 
secundari de la ciutat, també ha desenvolupat activitats de sensibilització adreçades 
als joves, a la gent gran i a la població en general que pretenien donar a conèixer els 
drets humans i treballar per a la convivència i la interculturalitat. 
 
Aquest projecte posa en valor la tasca de defensores i defensors de drets humans: 
individus i associacions civils que promouen i protegeixen els drets humans i les 
llibertats fonamentals, particularment pel que fa col·lectius històricament 
vulnerabilitats com dones, joves, minories i persones desplaçades o desposseïdes. 
 
Vist l’informe de la Coordinadora Tècnica de Joventut i Solidaritat i del Regidor 
delegat de Polítiques Comunitàries.  
 
Per tot això, i atès que l’adopció d’aquest Acord és competència de Ple, la Presidenta 
de la Comissió Informativa de Polítiques Socials i Comunitàries, a proposta del 
Regidor delegat de Polítiques Comunitàries, una vegada dictaminat per la Comissió, 
proposa al Ple l’adopció dels següents : 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la declaració institucional de suport al projecte de Ciutats 
defensores dels Drets Humans amb aquesta adhesió: 
 
1.  Reivindiquem la vigència i ple respecte dels drets reconeguts 

internacionalment, així com del dret de les persones defensores de drets 
humans a desenvolupar la seva tasca sense riscos ni amenaces. 

 
2. Recordem i donem suport a la crida feta per les Nacions Unides a defensar a 

qui defensa els drets humans, com a compromís ètic i polític dels governs 
democràtics . 

 
3. Reivindiquem el ple respecte dels drets fonamentals de les persones que es 

veuen obligades a fugir de casa seva, amb particular cura dels drets de dones i 
infants, en totes les fases des de la seva sortida del país d’origen fins al seu 
assentament definitiu. 

 
4. Recordem i ens comprometem a visibilitzar la situació d'especial risc que viuen 

les persones i comunitats qui defensen el medi ambient, la seva important 
tasca, així com les que defensen els drets de les dones, de les persones LGTBIQ, 
de les persones migrants, i el dret a la pau. 
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5. Condemnem la imposició de limitacions a les activitats dels defensors i 

defensores de drets humans, incompatibles amb el dret internacional dels drets 
humans, i llur persecució per part de qualsevol govern i recordem el deure dels 
governs de protegir activament les persones defensores de drets humans.  

 
6. Recordem la situació d’especial vulnerabilitat, agreujada actualment amb la 

pandèmia de la COVID-19, que viuen determinades minories i determinants 
col·lectius i/o grups i la indefensió que pateixen davant les violacions dels seus 
drets. 

 
7. Recordem, donem suport i reivindiquem l’alliberament immediat i sense 

condicions dels i les següents defensores injustament empresonades: Nasrin 
Sotoudeh (Iran), Ilham Toti (Xina), Abdulhadi Al-Khawaja (Bahrain) y las 
persones defensores del agua del Guapinol (Honduras). 

 
8. Renovem el nostre compromís amb els drets humans a escala local i ens 

comprometem a mantenir i intensificar les polítiques públiques locals de suport 
als defensors i defensores de drets humans, tant a escala local com 
internacional. 

 
9. Ens comprometem a difondre la labor de les persones defensores i a facilitar la 

reflexió i el debat, reconeixent la importància de l'educació a casa nostra, 
especialment entre el públic jove. 

 
10. Instem al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat a 

mantenir i ampliar les polítiques públiques de suport als defensors i defensores 
dels drets humans a escala nacional i internacional. 

 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament que 
coordina aquesta iniciativa. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:01:33 al 00:07:14 
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https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c36
45ceec0000?startAt=93.0 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA 
 
PUNT CINQUE.- APROVAR INICIALMENT LA SEGONA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA RELATIVA A LA RESTRICCIÓ DE LA CIRCULACIÓ DE 
DETERMINATS VEHICLES A LA CIUTAT AMB L’OBJECTIU DE PRESERVAR I 
MILLORAR LA QUALITAT DE L’AIRE QUE COMPORTA UN NOU REDACTAT DE 
LA DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA.- 

Aprovar inicialment la segona 
modificació de l’Ordenança 
relativa a la restricció de la 
circulació de determinats vehicles 
a la ciutat amb l’objectiu de 
preservar i millorar la qualitat de 
l’aire que comporta un nou 
redactat de la disposició 
transitòria primera. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’esborrany de document denominat avantprojecte de la Segona Modificació de 
l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat 
amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire. 
 
L’11 de març de 2020 l’Organització Mundial de la Salut va elevar a pandèmia 
internacional la situació d’emergència de salut pública provocada pel SARS-CoV-2. La 
rapidesa d’evolució dels fets, amb implicacions a escala internacional, va requerir 
l’adopció de mesures excepcionals, que a l’estat espanyol es van materialitzar en 
l’aprovació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, que declarava l’estat d’alarma 
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i establia una 
situació d’excepcionalitat, amb el confinament estricte de la població i la limitació, 
entre altres, de la circulació de les persones i una inèdita paralització de l’activitat 
econòmica. 
 
Actualment aquesta situació de crisi econòmica és persistent i està dificultant la 
renovació prevista del parc de vehicles pesants, on es poden incloure els camions (N2 i 
N3) i autocars (M2 i M3), tipologies de vehicles que per les seves pròpies 
característiques i pel seu important grau de personalització o adaptació a cada tasca 
o necessitats de l’usuari final, tenen un cost d’adquisició substancialment més alt que 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c3645ceec0000?startAt=93.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c3645ceec0000?startAt=93.0
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les altres tipologies de vehicles afectades per l’ordenança ZBE i també presenten uns 
terminis de fabricació més llargs. 
 
En relació a l’anterior, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat és conscient que 
finalment no ha estat possible proporcionar l’opció d’adaptar amb filtres (retrofit) les 
diferents tipologies de vehicles pesants, i que per tant, al no poder proporcionar una 
alternativa clara i viable a la renovació de les flotes de vehicles més contaminants es 
justifica donar més marge de temps per a portar a terme aquesta renovació. 
 
D’altra banda, els nivells actuals registrats de contaminació atmosfèrica per les 
diferents estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica 
(XVPCA) ubicades a l’Àrea Metropolitana de Barcelona no superen els valor límit 
establerts per la normativa de referència, la Directiva 2008/50/CE, de 21 de maig de 
2008, pels contaminants diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió PM10, una 
situació encara conjuntural a la situació de no normalitat de la mobilitat i que pot 
canviar en quant es recuperi la normalitat en els desplaçaments per la ciutat. És per 
tot l’anterior que els ajuntaments que formen part de la Zona de Baixes Emissions 
plantegen atorgar una moratòria addicional de curta durada, tot considerant que el 
compliment actual dels nivells permet atorgar la moratòria sense preveure’n efectes 
perjudicials considerables, donant més marge a la renovació del parc al mateix temps 
que es garanteix la preservació de la qualitat de l’aire de la ciutat. 
 
La nova pròrroga en la producció d’efectes de l’Ordenança de la ZBE ha estat una 
decisió treballada en profunditat i acordada, de nou, de manera conjunta i 
coordinada per tots els municipis implicats en la mesura (l’Hospitalet de Llobregat, 
Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià del Besòs), per garantir així 
una actuació coherent en tota la ZBE, d’acord amb el que es preveu a l’Ordenança de 
cada un dels municipis, i ha comptat també amb el consens de l’AMB i el beneplàcit 
de la Generalitat de Catalunya, que de fet ha participat de manera activa en la decisió 
d’adoptar-la. 
 
Aquesta situació motiva que l’Ajuntament es plantegi, com a mesura d’emergència 
social, modificar l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats 
vehicles a la ciutat de Cornellà de Llobregat amb l’objectiu de preservar i millorar la 
qualitat de l’aire (en endavant, l’Ordenança), aprovada definitivament pel Ple 
Municipal en sessió de data 29 de gener de 2020, ampliant el termini d’entrada en 
vigor del règim sancionador per a determinats vehicles.  
 
Per tot l’ exposat anteriorment, pels motius detallats d’excepcionalitat, interès 
general i urgència per la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la COVID-19, 
per tal de facilitar la reactivació econòmica del teixit econòmic i empresarial de la 
ciutat, i tenint en compte que l’Àrea Metropolitana de Barcelona ja està treballant 
amb els organismes competents l’establiment de mesures addicionals, com els plans 
renove o l’adopció de mecanismes d’homologació de filtres (retrofit), que comportarà 
la conseqüent etiqueta ambiental de la DGT per a vehicles pesants, es considera 
justificada la necessitat de modificar l’Ordenança relativa a la restricció de la 
circulació de determinats vehicles a la ciutat de Cornellà de Llobregat. 
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Així doncs, s’estableix l’ampliació de la moratòria a l’entrada en vigor de la disposició 
transitòria primera de l’Ordenança, tenint en compte el procés de fabricació i 
comercialització de cada tipologia de vehicle. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals, i pel Cap 
de la Guàrdia Urbana de data, on es justifica el marc competencial i el contingut de la 
modificació proposada. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple Municipal, de conformitat 
amb allò establert a l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim Local, i l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal. 
 
Per tot això, el President de la Comissió Informativa de Presidència i Economia, a 
proposta de  la Tinenta d’Alcalde de Presidència, proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment la segona modificació de l’Ordenança relativa a la 
restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat amb l’objectiu de 
preservar i millorar la qualitat de l’aire que comporta un nou redactat de la Disposició 
transitòria primera, el text literal de la qual figura al final de la present proposta 
d’acord. 
 
Segon.- Sotmetre l’aprovació inicial d’aquesta modificació de l’ Ordenança a 
informació pública i audiència als interessats per un termini de trenta dies, a efectes 
de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent Edicte en el 
Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat, en un diari dels de 
major difusió de la Província i al Tauler d’Anuncis d’aquest Ajuntament, transcorregut 
el qual sense que s’hagi presentat  cap reclamació ni suggeriment, s’entendrà 
aprovada definitivament sense necessitat de nou acord. 
 
També es donarà difusió, en compliment del principi de transparència, mitjançant la 
seva publicació en la Seu electrònica municipal- Portal de Transparència. 
 
Tercer.- Aprovada definitivament aquesta modificació de l’Ordenança, es publicarà 
íntegrament el seu text en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor un cop 
transcorreguts QUINZE dies a partir de la seva total publicació. 
 _ 
Així mateix es publicarà en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i s’inserirà el 
corresponent edicte en el Diari Oficial de la Generalitat i en el Butlletí d’Informació 
Municipal, anunciant la referència del Butlletí Oficial de la Província en que s’hagi 
publicar íntegrament el text. 
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Quart.- Una vegada en vigor, incloure el text íntegre d’aquesta modificació de 
l’Ordenança, mitjançant la publicació del text resultant, a la Intranet municipal, pel 
seu coneixement per la ciutadania i per facilitar la seva consulta pels diferents 
Departaments municipals, i donar-hi difusió, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal – Portal de Transparència, en compliment del que disposen els 
articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a 
la Informació i Bon govern, 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya i preceptes 
concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu de les 
Administracions Públiques.  
 
 
Text Disposició transitòria primera modificat 
 
Aquesta ordenança no produeix efectes fins a les dates i pels vehicles que tot seguit 
s’indiquen: 
 
a) Furgonetes (N1): l’entrada en vigor del règim sancionador es posposa fins a l’1 

d’abril del 2021. 
 
b) Vehicles pesants, camions i autocars petits (N2, N3 i M2): l’entrada en vigor del 

règim sancionador es posposa fins a l’1 de gener del 2022. 
 
c) Autobusos i autocars (M3) destinats al transport col·lectiu: l’entrada en vigor del 

règim sancionador es posposa fins a l’1 de juliol del 2022. 
 
d) Per als vehicles de les categories M1 i L, sempre i quan el seu titular sigui una 

persona física i acrediti uns ingressos econòmics anuals per tots els conceptes 
inferiors a l’indicador de renda defectes múltiples (IPREM) més un 10% del IPREM 
vigent i que el vehicle constitueixi un instrument necessari per el exercici de la seva 
activitat professional, s’amplia el règim transitori i l’abast. De tal manera que 
l’entrada en vigor del règim sancionador es posposa fins a l’1 d’abril del 2021 i 
s’amplia el llindar d’ingressos a partir del qual s’hi poden acollir: passa d’1,1 
vegades l’IPREM a 2 vegades l’IPREM. 

 
L’ens gestor del Registre Metropolità assumirà la potestat d’efectuar les consultes 
necessàries a efecte de comprovar que es compleixen les condicions requerides, i a 
revisar-les fins a l’extinció del dret. Per verificar el compliment de les condicions 
requerides, l’AMB podrà consultar els següents organismes: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT), Institut Nacional de Seguretat Social (INSS), Servicio 
de Empleo Público Estatal (SEPE), Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), Tresoreria 
General de la Seguretat Social (TGSS), Padró Municipal d’Habitants (PMH) i la Direcció 
General de la Policia (DGP). 
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Text integre de l’Ordenança:  
 
PRIMERA MODIFICACIO DE ORDENANÇA RELATIVA A LA RESTRICCIÓ DE LA 
CIRCULACIÓ DE DETERMINATS VEHICLES A LA CIUTAT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
AMB L’OBJECTIU DE PRESERVAR I MILLORAR LA QUALITAT DE L’AIRE 
 
Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat 
de Cornellà de Llobregat amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire 
 
Preàmbul  
 
1.  
 
L’Organització Mundial de la Salut (OMS), en la «Nota descriptiva sobre qualitat de 
l’aire i salut»1, defineix la contaminació de l’aire com un important risc 
mediambiental per a la salut i considera que la disminució dels nivells de pol·lució 
atmosfèrica poden reduir la càrrega de morbiditat derivada d’accidents 
cerebrovasculars, càncers de pulmó i pneumopaties cròniques i agudes, entre elles, 
l’asma. 
 
A la Unió Europea ha estat un objectiu principal la millora de la qualitat ambiental 
des de la Directiva 96/62/CE del Consell, de 27 de setembre de 1996, sobre avaluació i 
gestió de la qualitat de l’aire ambient, fins les vigents Directiva 2004/107/CE, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 15 de desembre de 2004, relativa a l’arsènic, el 
cadmi, el mercuri, el níquel i els hidrocarburs aromàtics policíclics en l’aire ambient i, 
particularment, la Directiva 2008/50/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 
de maig de 2008, relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més neta a 
Europa (que regula els contaminants partícules en suspensió, òxid de sofre i nitrogen, 
monòxid de carboni, plom i ozó, entre d’altres). 
 
La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, aprovada a Saint 
Denis l’any 2000, estableix el dret dels ciutadans i ciutadanes al medi ambient i 
l’obligació de les autoritats municipals d’adoptar polítiques de prevenció de la 
contaminació i de controlar el tràfic automobilístic, tot respectant el medi ambient i 
encoratjant l’ús de vehicles no contaminants (articles XVIII i XX). 
 
L’Acord de París de 2015 té per objecte reforçar la resposta mundial a l’amenaça del 
canvi climàtic i estableix en el seu article 2, el compromís de mantenir l’augment de la 
temperatura mitjana mundial molt per sota de 2 ºC respecte als nivells preindustrials, 
i prosseguir els esforços per limitar aquest augment de la temperatura a 1,5 ºC 
respecte als nivells preindustrials. 

                                           
1 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health 
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A l’article 7 de l’Acord de Paris, s’estableix l’objectiu mundial relatiu a l’adaptació, 
que consisteix en enfortir la resiliència i reduir la vulnerabilitat al canvi climàtic amb 
vista a contribuir al desenvolupament sostenible i aconseguir una resposta 
d’adaptació adequada. En aquest mateix article es reconeix que l’adaptació és un 
repte mundial que incumbeix a tothom, amb dimensions locals, subnacionals, 
nacionals, regionals i internacionals, i el que és més important: que un increment dels 
nivells de mitigació pot reduir la necessitat d’esforços addicionals d’adaptació. 
 
En el mateix marc de les Nacions Unides, la Declaració de l’Assemblea General de les 
Nacions Unides de 25 de setembre de 2015, per la qual s’adopta l’Agenda 2030 de 
desenvolupament sostenible, concreta els 17 objectius de desenvolupament 
sostenible i les 169 fites de caràcter integrat, que conjuguen les tres dimensions del 
desenvolupament sostenible: econòmica, social i ambiental. L’Agenda 2030 és un pla 
d’acció que, entre d’altres, vol protegir el planeta de la degradació ambiental i 
engegar mesures urgents per reduir el canvi climàtic, amb l’objectiu que el planeta 
pugui satisfer les necessitats de les generacions actuals i de les futures. Aquesta 
declaració estableix que totes les organitzacions públiques, privades i civils dels Estats 
signants de la declaració implementaran el pla d’acció que representa l’Agenda 2030. 
 
L’article 45.1 de la Constitució espanyola reconeix que tothom té el dret a disposar 
d’un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona, així com el deure 
de conservar-lo. Així mateix, en l’article 43.1, reconeix el dret a la protecció de la seva 
salut. En aquest mateix sentit, l’article 27 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
estableix el dret de totes les persones a viure en un medi equilibrat, sostenible i 
respectuós amb la salut, i també el dret a la protecció davant les diferents formes de 
contaminació. A la vegada, estableix el deure de totes les persones de col·laborar en 
les actuacions que tendeixin a eliminar les diferents formes de contaminació, amb 
l’objectiu de mantenir i conservar el medi per a les generacions futures. Al respecte, 
l’article 84.2 de l’Estatut preveu que els governs locals de Catalunya tenen 
competències pròpies, en els termes que determinin les lleis, sobre la circulació i els 
serveis de mobilitat (lletra h) i sobre la formulació i la gestió de polítiques per a la 
protecció del medi ambient (lletra j). 
 
Pel que fa al règim general, l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, així com l’article 66.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, estableixen que els municipis han d’exercir competències, en els termes de 
la legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes, en les matèries de medi 
ambient urbà, i específicament de protecció contra la contaminació atmosfèrica en 
les zones urbanes, i de trànsit i estacionament de vehicles i mobilitat, que inclou 
l’ordenació del trànsit de vehicles i persones en les vies urbanes.  
 
L’article 27.2 de la Llei de l’Estat 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública, 
disposa que les administracions públiques, en l’àmbit de les seves competències han 
de protegir la salut de la població mitjançant activitats i serveis que actuïn sobre els 
riscos presents en el medi i en els aliments, a l’efecte de desplegar els serveis i les 
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activitats que permetin la gestió dels riscos per a la salut que puguin afectar la 
població. 
 
A Catalunya, l’article 6.3 de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, 
estableix que les administracions públiques competents en matèria de salut pública 
han de proporcionar les prestacions en aquesta matèria, entre les quals està la 
promoció i protecció de la salut i la prevenció dels factors de risc derivats de l’aire i 
l’aigua i dels aspectes mediambientals que puguin repercutir en la salut de les 
persones (lletra a), i l’article 68.1 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació 
sanitària de Catalunya, atorga competències als ajuntaments per prestar els serveis 
sanitaris necessaris per a donar compliment a les seves responsabilitats en relació 
amb l’obligat compliment de les normes i els plans sanitaris relatius al control sanitari 
del medi ambient, que inclou en primer terme la contaminació atmosfèrica (lletra b). 
 
Per la seva banda, l’article 16.4 de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de 
l’aire i protecció de l’atmosfera, estableix que les entitats locals, en l’àmbit de les 
seves competències, poden elaborar els seus propis plans i programes, amb la 
finalitat de complir els nivells establerts en la normativa corresponent, i els permet 
d’adoptar mesures de restricció total o parcial del trànsit, entre les quals s’inclouen 
les restriccions als vehicles més contaminants, a certes matrícules, a certes hores o en 
certes zones, entre d’altres. 
 
L’article 7 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, atorga 
als municipis la competència de restringir la circulació a determinats vehicles en vies 
urbanes per motius mediambientals (lletra g), i l’article 18 d’acordar pels mateixos 
motius la prohibició total o parcial d’accés a parts de la via, amb caràcter general, o 
per a determinats vehicles, o el tancament de determinades vies. 
 
Concretament, a la Zona de Qualitat de l’Aire 1 (ZQA), on pertany la ciutat de Cornellà 
de Llobregat, històricament s’han registrat superacions dels valors límit de diòxid de 
nitrogen (NO2) i partícules en suspensió amb diàmetre inferior a 10 micres (PM10) 
recollits a la Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig 
de 2008, relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa. 
Per aquesta raó, la Generalitat de Catalunya la va incloure en la Zona de protecció 
especial de l’ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig de 
2006; pel qual es declaren zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric 
diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès 
Occidental i el Baix Llobregat per al contaminant diòxid de nitrogen (NO2) i per a les 
partícules PM10; donant així compliment a la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de 
protecció de l’ambient atmosfèric que, a més, exigeix en aquesta zona la formulació 
d’un pla d’actuació amb mesures per revertir la situació. 
 
L’article 3.3 del Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la 
qualitat de l’aire, imposa a les entitats locals l’obligació d’adoptar les mesures 
necessàries per garantir que les concentracions dels contaminants regulats no superin 
els objectius de qualitat de l’aire i per a la reducció de les concentracions, en 
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particular mitjançant l’aprovació de plans de millora de qualitat de l’aire i de plans 
d’acció a curt termini. 
 
D’acord amb la distribució de competències, en els darrers anys s’han endegat 
diverses iniciatives a nivell autonòmic, metropolità i municipal per combatre la 
contaminació atmosfèrica. 
 
A nivell autonòmic destaca el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire als 
municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric mitjançant el 
Decret 226/2006, de 23 de maig, aprovat pel Decret 152/2007, de 10 de juliol, 
prorrogat pel Decret 203/2009, de 22 de desembre, i que posteriorment ha estat 
substituït pel Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de 
protecció especial de l’ambient atmosfèric, aprovat pel Govern de la Generalitat 
mitjançant l’Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre. 
 
En l’àmbit metropolità, l’any 2017, es va aprovar el Programa metropolità de 
mesures contra la contaminació atmosfèrica amb l’objectiu de concretar mesures 
estructurals per poder-les executar a curt i a mig termini.  
 
El 25 de juliol de 2017, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va aprovar les 
condicions de les restriccions de circulació en la Zona de Baixes Emissions de l'àmbit 
de les Rondes de Barcelona en cas d'episodi de contaminació a partir de desembre de 
2017, consensuades entre l'AMB i els Ajuntaments de Barcelona, de l'Hospitalet de 
Llobregat, de Sant Adrià de Besòs, d’Esplugues de Llobregat i de Cornellà de 
Llobregat. 
 
Atesa la necessitat de fer efectius els acords presos relatius a l’automatització del 
control de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), el 21 de maig de 2019, el Consell 
Metropolità va aprovar, definitivament, el Reglament del registre metropolità de 
vehicles estrangers i d’altres vehicles autoritzats a les Zones de Baixes Emissions per a 
la creació i funcionament del registre metropolità de vehicles autoritzats a circular en 
les Zones de Baixes Emissions, així com per a la determinació de les condicions per a 
ser-ne inscrit i del seu model de gestió.  
 
Atès el caràcter transfronterer de la contaminació atmosfèrica i la planificació que es 
desenvolupa a diferent escala, el 6 de març de 2017 va tenir lloc la primera Cimera 
per a la millora de la qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona, que va derivar en 
un acord institucional entre la Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu, entre d’altres, de reduir en els 
15 anys següents un 30% de les emissions a l’atmosfera de contaminants d’efecte 
local, principalment l’NO2 i les PM10. Aquest acord va ser refermat en la segona 
Cimera del 25 de març de 2019. 
 
La Declaració d’Emergència climàtica i ambiental del Parlament Europeu, de data 28 
de novembre de 2019, “declara la situació d’emergència climàtica i mediambiental; 
demana a la Comissió, als Estats membres i a tots els agents mundials que adoptin 
urgentment les mesures concretes necessàries per combatre i contenir aquesta 
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amenaça abans que sigui massa tard, i manifesta el seu propi compromís al 
respecte”. 
 
En aquest sentit, convé destacar que l’Administració municipal té el deure i la 
potestat de restablir i preservar la bona qualitat de l’aire d’acord amb els paràmetres 
establerts a la legislació vigent, així com preservar la salut del conjunt de la població.  
 
En aquest sentit, la corresponsabilitat de conservar i millorar la qualitat de l’aire 
correspon tant a l’Ajuntament com a la societat en el seu conjunt. D’igual forma, 
l’Ajuntament té el deure de vetllar per la conservació i protecció de l’ambient 
atmosfèric i també l’obligació de fer complir a la societat en el seu conjunt el 
correlatiu deure de conservació i protecció i de col·laborar en les actuacions dirigides 
a reduir o a eliminar les diferents formes de contaminació, de conformitat amb 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la legislació específica.  
 
 
2. 
 
En aquest context, aquesta Ordenança es desenvolupa per proporcionar la cobertura 
normativa necessària i regular la mesura inclosa en l’esmentat Programa metropolità 
de mesures contra la contaminació atmosfèrica consistent en la restricció a la 
circulació dels vehicles més contaminants a la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de 
l’àmbit Rondes de Barcelona.  
 
En l’àmbit municipal, la pròpia Ordenança general de convivència ciutadana, en el seu 
Títol IV sobre la protecció de l’ambient i la qualitat de vida, regula en el seu Capítol II 
les condicions que han de reunir els focus emissors de fums, pols, gasos i olors per 
reduir al mínim possible la contaminació atmosfèrica i les molèsties i perjudicis 
produïts a tercers. No obstant, ni aquesta ordenança ni l’Ordenança de Circulació de 
vehicles i vianants, han entrat a regular mesures de restriccions del trànsit, sent 
necessari establir un instrument que aporti una visió estratègica i global. En aquest 
sentit, les disposicions d’aquesta Ordenança són d’obligat compliment per totes les 
persones que circulin a la Zona de Baixes Emissions de la ciutat.  
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat estableix mecanismes de coordinació 
administrativa amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, per portar a terme accions conjuntes de senyalització i informació de la 
Zona de Baixes Emissions de l’àmbit Rondes de Barcelona, així com amb els 
Ajuntaments de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant 
Adrià de Besòs, essent totes aquestes ciutats integrants totals o parcials de la zona. 
 
Aquesta ordenança s’ha elaborat tenint en compte els principis que conformen la 
bona regulació, a què es refereix l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. En particular, 
s’acompleixen els principis de necessitat i eficàcia ja que es considera que la seva 
aprovació és l’instrument més adequat per aconseguir l’objectiu que es persegueix, la 
restricció de la circulació de determinats vehicles a un àmbit de la ciutat de Cornellà 



 
 

 
 

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

 

 25 

de Llobregat amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire. El principi de 
proporcionalitat es considera acomplert tot a vegada que l’Ordenança conté la 
regulació imprescindible per atendre les necessitats que s’han de cobrir i no comporta 
mesures restrictives de drets ni obligacions als destinataris que no siguin 
imprescindibles. El principi de seguretat jurídica es garanteix ja que la norma és 
coherent amb la resta de l’ordenament jurídic. I el de transparència, perquè en el seu 
procés d’elaboració s’ha comptat amb la participació de les persones integrants dels 
col·lectius concernits i s’han sol·licitat els informes corresponents, a més que se’n 
requereix la publicació per a la seva entrada en vigor. En aplicació del principi 
d’eficiència, aquesta ordenança contribueix a millorar l’eficàcia i a racionalitzar la 
gestió del trànsit de vehicles a la ciutat de Cornellà de Llobregat. 
 
 
3. 
 
Quant a l’estructura i contingut, aquesta Ordenança consta de quatre capítols, quinze 
articles, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria, dues disposicions 
finals i un annex. 
 
El capítol 1 conté les disposicions generals de l’Ordenança: la competència municipal 
en el que és objecte de regulació (article 1), l’objecte i finalitat (article 2), l’àmbit 
d’aplicació de l’Ordenança (article 3) i les definicions dels conceptes més rellevants a 
efectes d’aquesta norma (article 4).  
 
El capítol 2 concreta els aspectes relatius a la protecció de la qualitat de l’aire pel que 
fa a l’objecte d’aquesta Ordenança, per tal d’emfatitzar-los: la Xarxa de Vigilància i 
Previsió de la Contaminació Atmosfèrica adherida al Departament de Territori i 
Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (article 5).  
 
El capítol 3 regula les mesures d’intervenció administrativa sempre en el marc del 
Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei sobre el trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària i, en allò que 
resulti d’aplicació, en el Reial Decret 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el 
Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat vial. La mesura d’intervenció essencial és l’específica de la restricció 
del trànsit (article 6) en la ZBE, l’horari d’aquesta restricció (article 7) i els casos en 
què, excepcionalment, es pot autoritzar l’accés a la ZBE (article 8). Es fa una remissió 
al Registre metropolità de vehicles estrangers i d’altres vehicles autoritzats a les 
Zones de Baixes Emissions (article 9); s’estableixen les exempcions a les mesures de 
restricció de la circulació dels vehicles més contaminants (article 10) i les 
autoritzacions d’accés a la ZBE d’aquests vehicles (article 11), de conformitat amb el 
Reglament metropolità de vehicles estrangers i d’altres vehicles autoritzats a les ZBE. 
Finalment, en aquest capítol, es regula el sistema de control del compliment de la 
mesura de restricció (article 12) i el seguiment dels seus efectes en la qualitat de l’aire 
a la ciutat (article 13).  
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El capítol 4 regula el règim sancionador: el procediment (article 14) i els tipus 
infractors i les sancions corresponents (article 15). 
 
La disposició transitòria primera estableix per a quines categories de vehicles es 
difereixen els efectes de l’Ordenança. Així mateix, la disposició transitòria segona 
estableix la data d’inici dels efectes del capítol quatre. 
 
La disposició derogatòria única indica expressament les disposicions municipals que 
resten derogades. 
 
Les disposicions finals estableixen l’entrada en vigor de l’Ordenança i l’avaluació 
posterior del seu compliment. 
 
L’annex 1 delimita la ZBE de l’àmbit Rondes de Barcelona i, en concret, l’àmbit 
delimitat a Cornellà de Llobregat.  
 
 
ol 1 
 
Disposicions generals 
 
Article 1. Competència municipal 
 
Correspon a l’Ajuntament, d’acord amb les competències que li atribueix la legislació 
general i específica, adoptar les mesures en relació amb la protecció de la qualitat de 
l’aire, la protecció de la salut pública davant el risc de contaminació i les mesures 
especials de regulació i ordenació del trànsit. En concret, correspon a l’Ajuntament, 
d’acord amb el Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, la 
restricció de la circulació a determinats vehicles en vies urbanes per motius 
ambientals, així com, pels mateixos motius, acordar la prohibició total o parcial 
d’accés a parts de la via, amb caràcter general, o per a determinats vehicles, o el 
tancament de determinades vies. 
 
 
Article 2. Objecte i finalitat 
 
1. És objecte d’aquesta Ordenança establir els criteris de circulació en la Zona de 

Baixes Emissions (ZBE) de l’àmbit Rondes de Barcelona inclosa dins el terme 
municipal de Cornellà de Llobregat a què es refereix l’article 3.1, amb l’objectiu de 
reduir les emissions a l’atmosfera procedents del trànsit rodat, atès que aquest és 
el major contribuïdor als nivells de contaminació d’efecte local de la ciutat. 

 
2. Aquesta Ordenança té la finalitat de reduir la contaminació ambiental, preservar i 

millorar la qualitat de l’aire i la salut pública, apropar els nivells de contaminació 
de la ciutat als recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i acomplir 
els valors límit de qualitat de l’aire legalment establerts.  
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Article 3.  Àmbit d'aplicació  
 
1. L’àmbit territorial d’aplicació d’aquesta ordenança abasta la part de la Zona de 

Baixes Emissions de l’àmbit Rondes de Barcelona inclosa en el terme municipal de 
Cornellà de Llobregat d’acord amb la delimitació establerta i descrita a l’annex 1. 

 
2. Tots els vehicles de motor més contaminants que circulin dins de la part de la Zona 

de Baixes Emissions (ZBE) de l’àmbit Rondes de Barcelona inclosa en el terme 
municipal de Cornellà de Llobregat a què es refereix l’apartat 1 estan subjectes als 
preceptes d’aquesta Ordenança, amb les excepcions que s’hi estableixen.  

 
 
Article 4.  Definicions a efectes d’aquesta Ordenança 
 
1.  Als efectes d’aquesta ordenança s’entén per: 
 

a)  «Zona de Baixes Emissions (ZBE) de l’àmbit Rondes de Barcelona»: l’àrea 
delimitada de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb una superfície de 95 km2 
en la qual es restringeix la circulació dels vehicles més contaminants definits en 
aquest article. Sens perjudici que, per raons justificades d’interès general, la 
ZBE sigui objecte d’una delimitació posterior diferent. Actualment, l’àrea 
inclou, totalment o parcialment, els municipis de Barcelona (a excepció de la 
Zona Franca - Industrial i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes), 
l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant 
Adrià de Besòs, d’acord amb la delimitació establerta a l’annex 1. 

 
b)  «Vehicle de motor»: vehicle proveït de motor per a la seva propulsió. 
 
c)  «Vehicles més contaminants»: els vehicles de motor que compleixin els dos 

requisits següents:  
 

-  Estar inclosos en alguna de les categories de vehicles L, M o N. Aquestes 
categories corresponen a la classificació establerta a l’annex I del 
Reglament (UE) n. 168/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 15 de 
gener de 2013 relatiu a l’homologació dels vehicles de dos o tres rodes i als 
quadricicles, i a la vigilància del mercat dels esmentats vehicles, i a l’annex 2 
de la Directiva 2007/46/CE, de 5 de setembre, per la que es crea un marc 
per a l’homologació dels vehicles de motor i dels remolcs, sistemes, 
components i unitats tècniques indispensables destinats als dits vehicles. 

 
-  No tinguin assignat cap distintiu ambiental segons la classificació dels 

vehicles pel seu potencial contaminant, de conformitat amb l’annex II del 
Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 
de desembre, en la redacció donada per l’Ordre PCI/810/2018, de 27 de 
juliol, per la qual es modifiquen els annexos II, XI i XVIII del Reglament 
general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre. 
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d)  «Vehicles de serveis»: els «vehicles de serveis» definits com a tals en el 
Reglament del registre metropolità de vehicles estrangers i d’altres vehicles 
autoritzats a les Zones de Baixes Emissions, aprovat pel Consell Metropolità de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona en sessió celebrada el 21 de maig de 2019. 
En el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, els vehicles de 
serveis són els següents: 

 
I. Vehicles que presten serveis mèdics 
II. Vehicles que presten serveis funeraris 
III. Vehicles de protecció civil 
IV. Vehicles de bombers 
V. Vehicles de policia i de cossos i forces de seguretat de l'Estat. 

 
e)  «Vehicles especials»: són aquells vehicles de serveis singulars definits de 

conformitat a l’Annex II del Reglament General de Vehicles (RGV) i al 
Reglament del registre metropolità de vehicles estrangers i d’altres vehicles 
autoritzats a les Zones de Baixes Emissions. En el moment de l’entrada en vigor 
d’aquesta Ordenança, els vehicles especials que presten un servei singular que 
poden gaudir d’una exempció d’accés a la ZBE són els següents: 

 
 
 

CLASSIFICACIÓ PER GRUP 
D’UTILITZACIÓ (Annex II R.G.V) DESCRIPCIÓ CATEGORIA 

HOMOLOGACIÓ 

05 Escola de conductors Automòbil destinat a les pràctiques de 
conducció N2, N3, M2, M3 

22 Blindats 

Vehicle destinat al transport de persones 
i/o mercaderies, de caixa tancada 
reforçada especialment amb un 
blindatge. 

N1, N2, N3 

47 RTV Vehicle especialment condicionat per 
emissores de ràdio i/o televisió N1, N2, N3 

49 Taller o laboratori 
Vehicle condicionat per al transport 
d’eines i peces de recanvi que permetin 
efectuar reparacions 

N1, N2, N3 

50 Biblioteca 
Vehicle adaptat i condicionat de forma 
permanent per a la lectura i exposició de 
llibres 

N1, N2, N3, M3 

51 Tenda 
Vehicle especialment adaptat i 
condicionat de forma permanent per a la 
venta d’articles 

N1, N2 

53 Grua d’arrossegament 
Automòbil equipat amb dispositius que 
permeten, elevant-se parcialment, 
l’arrossegament d’un altre vehicle 

N1, N2, N3 

54 Grua d’elevació 

Vehicle equipat amb dispositius que 
permeten elevar càrregues, però no 
transportar-les (no inclou els vehicles 
amb dispositius d’autocàrrega) 

N1, N2, N3, N3G 
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56 Formigonera 

Vehicle especialment construït per al 
transport d’elements constitutius del 
formigó, podent-se efectuar la seva 
mescla durant el transport 

N3, N3G 

58 Vehicle per a fires Vehicle adaptat per a maquinària de circ 
o fires recreatives ambulants N1, N3 

66 Bomba de formigonar 
Vehicle autobomba especialment 
dissenyat per al moviment de formigó 
fluït 

N3 

76 Reg asfàltic 
Vehicle destinat a escampar i estendre 
sobre els diferents paviments betum 
asfàltic fluïdificat 

N1, N2, N3 

77 Pintabandes Vehicle utilitzat per realitzar línies de 
senyalització en el sòl N1, N2, N3 

 
 

f)  «Diòxid de Nitrogen (NO2)»: el gas format per dos àtoms d’oxigen i un de 
nitrogen que prové, principalment, de processos de combustió. 

 
2. Les referències normatives a les quals es fa referència a l’apartat anterior 

s’entenen sense perjudici de les modificacions que es produeixin amb posterioritat 
a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança. 

 
 
 
Capítol 2 
 
Protecció de la qualitat de l’aire 
 
Article 5. Xarxa de vigilància i previsió de la qualitat de l’aire a l’Àrea 
Metropolitana  
 
1. Aquesta Ordenança s’aplicarà en coordinació amb l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, l’Administració General de l’Estat i l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.  

 
2. La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) està 

adscrita administrativament al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de 
protecció de l’ambient atmosfèric i l’Ordre de 20 de juny de 1986, per la qual 
s’estableix l’estructura i el funcionament de la XVPCA. 

 
3. La XVPCA monitoritza l’estat de la qualitat de l’aire, de forma contínua, en 

múltiples punts de la geografia catalana, d’acord amb la normativa esmentada al 
paràgraf anterior. 

 
4. La informació de la XVPCA està disponible a la web del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
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Capítol 3 
 
 
Mesures d’intervenció administrativa 
 
Article 6.  Mesura específica de restricció del trànsit 
 
Per motius de salut pública i de qualitat de l’aire, amb caràcter general, en els termes 
establerts en la present Ordenança, es prohibeix la circulació a la Zona de baixes 
Emissions de l’àmbit Rondes de Barcelona inclosa dins del terme municipal de 
Cornellà de Llobregat a què es refereix l’article 3.1., als vehicles definits com a 
vehicles més contaminants previstos a l’article 4 d’aquesta Ordenança.  
 
 
Article 7.  Horaris de restricció del trànsit 
 
La mesura establerta a l’article 6 és d’aplicació tots els dies laborables, de dilluns a 
divendres, en horari de 7:00 a 20:00 hores.  
 
 
Article 8.  Mesures excepcionals de restricció del trànsit  
 
1. La declaració d’episodi ambiental de contaminació de l’aire per part de l’òrgan 

competent de l’Administració de la Generalitat de Catalunya comporta l’activació 
simultània del Protocol d’actuació davant d’episodis d’alta contaminació 
atmosfèrica i les mesures establertes al decret d’alcaldia que s’aprovi a l’efecte. 

 
2. Amb caràcter excepcional, per raons d’interès general, pot autoritzar-se l’accés a 

la ZBE, mitjançant resolució motivada de l’alcalde o alcaldessa. 
 
 
Article 9.  El Registre metropolità de vehicles estrangers i d’altres vehicles 
autoritzats a les Zones de Baixes Emissions 
 
1. L’Àrea Metropolitana de Barcelona disposa i gestiona el Registre metropolità de 

vehicles estrangers i d’altres vehicles autoritzats a les Zones de Baixes Emissions, 
el qual es regula pel corresponent Reglament aprovat el 21 de maig de 2019. 

 
2. Les persones titulars de vehicles als quals es refereix l’article 6 que vulguin 

beneficiar-se de les autoritzacions d’accés contemplades a l’article 11, l’han 
d’inscriure en el Registre metropolità de vehicles estrangers i d’altres vehicles 
autoritzats a les Zones de Baixes Emissions. 

 
3. Els vehicles estrangers que no estiguin inscrits al Registre metropolità no poden 

circular dins de la ZBE, sense perjudici del que disposa l’article 11. 
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Article 10.  Exempcions a les mesures de restricció de la circulació de vehicles més 
contaminants 
 
1.  No estan afectats per la restricció establerta a l’article 6 els vehicles més 

contaminants que pertanyin a alguna de les categories següents: 
 
a)  Vehicles dedicats al transport de Persones amb Mobilitat Reduïda (VPMR), 

segons la definició continguda a l’article 4.1 del Reglament del registre 
metropolità de vehicles estrangers i d’altres vehicles autoritzats a les Zones de 
Baixes Emissions. 

 
b)  Vehicles de serveis, que presenten serveis d’emergència i essencials, segons la 

definició continguda a l’article 4.1.d. 
 
c)  Vehicles dedicats al transport de persones amb malalties que els condicionen 

l’ús del transport públic.  
 
2. Per gaudir de l’exempció establerta al paràgraf 1 cal, en qualsevol cas, que el 

vehicle hagi estat inscrit amb validesa al Registre metropolità de vehicles 
estrangers i d’altres vehicles autoritzats a les Zones de Baixes Emissions, en els 
termes i les condicions que s’estableixin en el Reglament d’aquest Registre o 
acomplir els requisits reglamentàriament establerts a tal efecte per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

 
 
Article 11.  Autoritzacions diàries d’accés a la Zona de Baixes Emissions (ZBE) 
 
1.  Poden obtenir autorització per accedir a la ZBE a què es refereix l’article 3.1 els 

vehicles més contaminants que pertanyin a alguna de les categories següents:  
 

a)  Vehicles que requereixen una autorització de caràcter diari perquè necessiten 
fer un accés esporàdic dins la ZBE. 

 
b)  Vehicles que disposin de matrícula estrangera que compleixin els requisits 

tecnològics i d’emissions d’accés a la ZBE i no estiguin identificats a la base de 
dades de la Direcció General de Trànsit. 

 
c)  Vehicles que requereixen una autorització temporal per accedir, de forma 

esporàdica, a la ZBE perquè presten un servei singular, com ara: 
 
1. Vehicles especials recollits a l’article 4 d’acord amb l’establert a l’article 3 

del Reglament del registre metropolità de vehicles estrangers i d’altres 
vehicles autoritzats a les Zones de Baixes Emissions i a l’annex II del Reial 
Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel que s’aprova el Reglament 
General de Vehicles, que estableix la classificació dels vehicles per criteris 
d’utilització.  



 32 

 
 
 
2. Vehicles amb autorització municipal específica per prestar activitats 

singulars o esdeveniments extraordinaris a la via pública.  
 
3. Vehicles que transportin persones diagnosticades de malalties que 

requereixin realitzar tractaments mèdics de forma periòdica.  
 
2.  Per gaudir de les autoritzacions previstes a l’apartat 1 cal, en qualsevol cas, que el 

vehicle estigui inscrit prèviament amb validesa al Registre metropolità de vehicles 
estrangers i d’altres vehicles autoritzats a les Zones de Baixes Emissions o acomplir 
els requisits reglamentàriament establerts a tal efecte per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i, a més, que el seu titular sol·liciti l’autorització corresponent al registre 
esmentat abans de les 23:59 hores del dia anterior al qual es vulgui accedir a la 
ZBE.  
No obstant això últim, en els casos dels vehicles inclosos en l’apartat 1.a) i 1.b), 
quan l’accés a la ZBE estigui motivat per una urgència mèdica, la sol·licitud de 
l’autorització s’ha de formular en el termini de tres dies, incloent en el còmput el 
dia en què hagi tingut lloc l’accés. 

 
3.  El nombre màxim d’autoritzacions diàries per accedir esporàdicament a la ZBE, 

previstes a la lletra a) i b) de l’apartat 1 d’aquest article, és de 10 anuals, llevat 
que per decret d’alcaldia es modifiqui aquest número, quan concorrin 
circumstàncies degudament motivades a l’expedient administratiu. 

 
4.  Sens perjudici del nombre d’autoritzacions establertes, els vehicles previstos en 

l’apartat 1.c), poden sol·licitar, al Registre metropolità de vehicles estrangers i 
d’altres vehicles autoritzats a les zones de baixes emissions, les autoritzacions que 
siguin necessàries per poder realitzar aquest transport.  

 
 
Article 12.  Sistema de control 
 
El control del compliment de les disposicions de la present Ordenança es realitza 
automàticament mitjançant un sistema de lectura de matrícules i la plataforma 
tecnològica de l’AMB sens perjudici de les facultats que la Policia Local tingui 
assignades. 
 
 
Article 13.  Seguiment dels efectes de la mesura de restricció en la qualitat de 
l’aire de Cornellà de Llobregat 
 
Correspon a l’Ajuntament analitzar els resultats produïts per l’aplicació de la mesura 
de restricció i el seu efecte en la qualitat de l’aire i en altres aspectes de la ciutat. 
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Capítol 4 
 
Règim sancionador 
 
Article 14.  Procediment sancionador 
 
El procediment administratiu per a l’exercici de la potestat sancionadora de 
l’Ajuntament, règim de recursos i execució de sancions, és el que es preveu a 
l’Ordenança de circulació de vehicles i vianants i en concordança al que es preveu al 
Títol V del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text 
refós Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.  
 
 
Article 15.  Infraccions i sancions 
 
1. Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança se sancionen de conformitat amb 

la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, i el Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles 
de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 
d’octubre. 

 
2. Les infraccions pròpies d’aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt 

greus 
 

a) Infraccions lleus:  
 

1) L’incompliment de la prohibició de circular per la ZBE establerta a l’article 6 
per part dels vehicles, amb matrícula espanyola o estrangera, més 
contaminants de les categories L, M1 i N1.  

 
2) En el cas dels vehicles amb matrícula estrangera, la circulació d’aquests 

vehicles per la ZBE sense haver-se inscrit prèviament en el Registre 
metropolità de vehicles estrangers i d’altres vehicles autoritzats a les Zones 
de Baixes Emissions.  

 
b) Infraccions greus:  

 
1) L’incompliment de la prohibició de circular per la Zona de Baixes Emissions 

establerta a l’article 6 d’aquesta Ordenança per part dels vehicles, amb 
matrícula espanyola o estrangera, més contaminants de les categories M2, 
M3, N2 i N3.  

 
2) L’incompliment de la prohibició de circular per la Zona de Baixes Emissions 

establerta a l’article 6 d’aquesta Ordenança, en cas d’haver-se declarat 
l’episodi de contaminació de l’aire per part de l’òrgan competent de la 
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Generalitat de Catalunya, per part dels vehicles, amb matrícula espanyola o 
estrangera, més contaminants de les categories L, M1 i N1.  

 
c) Infracció molt greu: l’incompliment de la prohibició de circular per la Zona de 

Baixes Emissions establerta a l’article 6 de la present Ordenança, en cas 
d’haver-se declarat l’episodi de contaminació de l’aire per part de l’òrgan 
competent de la Generalitat de Catalunya, per part dels vehicles, amb 
matrícula espanyola o estrangera, més contaminants de les categories M2, M3, 
N2 i N3.  

 
3. Les sancions a les infraccions tipificades en l’apartat 2 són les següents: 
 

a) Les infraccions lleus se sancionen amb una multa de 100 euros. 
b) Les infraccions greus se sancionen amb una multa de 200 euros. 
c) Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa de 500 euros. 

 
4. Les sancions establertes a l’apartat anterior poden incrementar-se en un 30 per 

cent de la seva quantia mínima, en cas de reincidència de la persona responsable. 
S'entén que hi ha reincidència quan s'ha comès en el termini d'un any més d'una 
infracció de la mateixa naturalesa, quan així hagi estat declarat per resolució 
ferma. 

 
5. En la fixació de les sancions de multa es té en compte que, en tot cas, la comissió 

de la infracció no resulti més beneficiosa per a la persona infractora que el 
compliment de les normes infringides.  

 
6. Els ingressos obtinguts per les sancions establertes en la present Ordenança es 

destinen a finançar actuacions orientades a impulsar la mobilitat sostenible. 
 
 
Disposició transitòria primera 
 
Aquesta ordenança no produeix efectes fins a les dates i pels vehicles que tot seguit 
s’indiquen: 
 
a) Furgonetes (N1): l’entrada en vigor del règim sancionador es posposa fins a l’1 

d’abril del 2021. 
 
b) Vehicles pesants, camions i autocars petits (N2, N3 i M2): l’entrada en vigor del 

règim sancionador es posposa fins a l’1 de gener del 2022. 
 
c) Autobusos i autocars (M3) destinats al transport col•lectiu: l’entrada en vigor del 

règim sancionador es posposa fins a l’1 de juliol del 2022. 
 
d) Per als vehicles de les categories M1 i L, sempre i quan el seu titular sigui una 

persona física i acrediti uns ingressos econòmics anuals per tots els conceptes 
inferiors a l’indicador de renda defectes múltiples (IPREM) més un 10% del IPREM 
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vigent i que el vehicle constitueixi un instrument necessari per el exercici de la seva 
activitat professional, s’amplia el règim transitori i l’abast. De tal manera que 
l’entrada en vigor del règim sancionador es posposa fins a l’1 d’abril del 2021 i 
s’amplia el llindar d’ingressos a partir del qual s’hi poden acollir: passa d’1,1 
vegades l’IPREM a 2 vegades l’IPREM.   

 
L’ens gestor del Registre Metropolità assumirà la potestat d’efectuar les consultes 
necessàries a efecte de comprovar que es compleixen les condicions requerides, i a 
revisar-les fins a l’extinció del dret. Per verificar el compliment de les condicions 
requerides, l’AMB podrà consultar els següents organismes: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT), Institut Nacional de Seguretat Social (INSS), Servicio 
de Empleo Público Estatal (SEPE), Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), Tresoreria 
General de la Seguretat Social (TGSS), Padró Municipal d’Habitants (PMH) i la 
Direcció General de la Policia (DGP). 
 
 
 
Disposició transitòria segona 
 
Les disposicions contingudes en el Capítol 4 Règim Sancionador entraran en vigor a 
partir del dia 1 d’abril de 2020. 
 
 
 
Disposició derogatòria 
 
Amb l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, queda derogat: 
 
a)  El Decret d’Alcaldia número 5843/17 de 7 de desembre, que va ser modificat 

mitjançant Decret d’Alcaldia número 5001/18 de 13 de novembre, per a l'adopció 
de les mesures de restricció del trànsit dels vehicles més contaminants durant 
l'episodi ambiental de contaminació atmosfèrica, amb la finalitat de minimitzar els 
seus efectes sobre la salut dels ciutadans i de restablir els nivells normals de 
qualitat de l'aire. 

 
b)  L’article 71 de l’Ordenança General de Convivència. 
 
c)  Qualsevol altra disposició d’igual o inferior rang que s’oposi o sigui contradictòria 

amb aquesta Ordenança. 
 
 
 
Disposició final primera. Entrada en vigor 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor 15 dies després de la seva publicació al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. 
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Disposició final segona. Avaluació normativa 
 
Aquesta Ordenança serà objecte d’avaluació normativa, als efectes i en els termes 
previstos a l’article 130 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, com a mínim cada 5 anys a comptar de 
l’entrada en vigor del seu text inicial o de la última modificació. 
 
 
Annex 1. Delimitació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de l’àmbit Rondes de 
Barcelona. 
 
La Zona de Baixes Emissions de l’àmbit Rondes de Barcelona és una àrea de més de 
95 km2 que inclou Barcelona i els municipis circumdants a les rondes on es restringeix 
progressivament la circulació dels vehicles més contaminants. Correspon als límits 
territorials establerts en els entorns de la Ronda de Dalt i la Ronda Litoral, i engloba 
els municipis de Barcelona (a excepció de la Zona Franca - Industrial i el barri de 
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes), L’Hospitalet de Llobregat i la totalitat o parts dels 
municipis limítrofs amb les rondes: Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat i 
Sant Adrià de Besòs. 
 
 

 
 
 
En concret, la zona afectada a Cornellà de Llobregat és la delimitada entre el límit 
municipal amb L’Hospitalet de Llobregat i la projecció sobre els carrers de la traça de 
la Ronda de Dalt, sense incloure aquest vial, segons imatge annexada. 
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... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:07:15 al 00:10:30 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c36
45ceec0000?startAt=435.0 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c3645ceec0000?startAt=435.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c3645ceec0000?startAt=435.0
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VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
PUNT SISÈ.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 24/2021 PER 
CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC A 
ROMANENT DE TRESORERIA I A BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE DESPESES.- 

Aprovar la modificació de crèdit 
núm. 24/2021 per crèdit 
extraordinari i suplement de 
crèdit amb càrrec a romanent de 
Tresoreria i a baixes per anul·lació 
de despeses. 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la proposta de modificació per suplement de crèdit amb càrrec a romanent de 
tresoreria del departament d’Acció Social, per fer front a l’aplicació del beneficis del 
sistema de tarificació social a les persones de 60 a 64 anys, per un import de 7.400,06 
euros. 
 
Vista la proposta de modificació per suplement de crèdit amb càrrec a romanent de 
tresoreria del departament de Premsa, per fer front al pagament de factures de 
despeses no previstes, per un import de 24.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per suplement de crèdit amb càrrec a romanent de 
tresoreria del departament de Premsa, per fer front a les despeses generades per la 
realització de canvis a la web municipal, per un import de 10.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per crèdit extraordinari amb càrrec a romanent de 
tresoreria del departament d’Educació, per fer front a les despeses ocasionades per 
les reformes de les instal·lacions utilitzades per la Fundació per a joves “La Carena”, 
per un import de 9.747,76 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per crèdit extraordinari amb càrrec a baixes per 
anul·lació de despeses del departament d’Esports, per fer front a les despeses 
originades per donar suport al projecte esportiu i social del C.B. Cornellà, per un 
import de 20.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria del departament de Manteniment i 
Serveis, per fer front a despeses imprevistes, per import de 85.000,00 euros. 
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Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Gestió Tributària, per fer front a les 
despeses derivades de la contractació de l’assistència tècnica per la realització de 
valoracions pericials en relació a l’impost sobre l’increment de valor de terrenys de 
naturalesa urbana, per un import de 18.150,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Patrimoni Cultural, per fer front a les 
despeses derivades de l’adquisició de llibres i diaris per a les biblioteques municipals, 
per un import de 9.660,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament d’Estudis i actuacions ambientals, per fer 
front a les despeses generades per la redacció de la diagnosi d’un Pla de Mobilitar 
Urbana i Sostenible, per un import de 19.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament d’Acció Social, per fer front a les despeses 
generades pels projectes Casal Virolai i Cornellà Cuida’t de la Fundació privada 
Atenció Persones Dependents, per un import de 69.994,04 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Recursos Humans, per fer front a 
l’abonament de les retribucions del personal funcionari i labora de l’Ajuntament, per 
un import de 590.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Família, per fer front a les despeses 
derivades de les activitats necessàries per cobrir les necessitats dels infants durant el 
curs 2021-2022, per un import de 13.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament d’Intervenció, per fer front a la liquidació de 
l’aportació econòmica a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en concepte de 
participació municipal en els tributs de l’Estat (PMTE) corresponent a l’exercici 2019, 
per un import de 51.863,79 euros. 
 
Vista la necessitat de concedir crèdits extraordinaris per tal de reconèixer crèdits 
d’exercicis tancats, no reconeguts en el seu moment, per als quals no existeix dotació 
adequada o suficient al vigent Pressupost, de les Àrees de Cultura i Comunicació, 
Economia i Administració, Joventut i Acció Ciutadana i Polítiques d’Ocupació, per un 
import total de 1.468,09 euros. 
 
Atès el que disposa l’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,  i els articles 
35, 36 i 37 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 



 40 

 
 
Atès el que estableix l’article 14 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 
2021. 
 
Atès l’informe favorable de la Intervenció Municipal. 
 
El President de la Comissió Informativa de Presidència i Economia, de conformitat 
amb el que estableix l’article 16.1.a) de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 
2021, i vist el dictamen favorable de l’esmentada Comissió, proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 24/2021 per crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria i a baixes per 
anul·lació de despeses, segons el següent detall i resum per capítols que figura a 
continuació: 
 
 
 
MODIFICACIONS PER CREDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA  
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0332.2311A.4640000 TRANSF. A.M.B./ TARGETA ROSA METROPOLITANA 136.884,77 7.400,06 0,00 144.284,83 
0664.3300B.2260200 PUBLICACIONS/CULTURA 31.000,00 10.000,00 0,00 41.000,00 
0664.9200M.2260200 PUBLICACIONS I PUBLICITAT 20.300,00 10.000,00 0,00 30.300,00 
0664.3200A.2400000 EDICIONS/EDUCACIÓ  6.500,00 4.000,00 0,00 10.500,00 
0664.9200M.2270601 WEB MUNICIPAL 1.000,00 5.000,00 0,00 6.000,00 
0664.3200A.2260200 PUBLICITAT/EDUCACIÓ  5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00 
0200.2311B.7800000 TRANSF.CAP.FUND.PER A JOVES "LA CARENA" 0,00 9.747,46 0,00 9.747,46 
0112.1500C.2140000 REPARACIO PARC MOBIL (A) 45.000,00 40.000,00 0,00 85.000,00 
0112.9330B.2120000 CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS 145.500,00 20.000,00 0,00 165.500,00 
0112.1500C.2130001 REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT 10.000,00 5.000,00 0,00 15.000,00 
0112.1330A.2100000 SENYALITZACIO 36.000,00 5.000,00 0,00 41.000,00 
0112.1621A.2269900 ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA 11.000,00 5.000,00 0,00 16.000,00 
0112.9330B.2130006 REPARACIO I CONSERVACIO DESFIBRIL·LADORS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 
0777.9320A.2270601 ASSISTENCIA TECNICA IIVTNU 15.000,00 18.150,00 0,00 33.150,00 
0662.3321A.6290000 ADQUISICIO FONS DOCUMENTAL XARXA BIBLIOTEQUES 47.000,00 9.660,00 0,00 56.660,00 
0011.1700B.2270601 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/ESTUDIS  I ACT. AMBIENTALS 19.000,00 19.000,00 0,00 38.000,00 
0332.2311A.4800003 TRANSF./FUNDACIO PRIV.ATENCIO PERSONES DEPENDENTS 700.000,00 69.994,04 0,00 769.994,04 
0780.1300A.1200800 R.B./DIR.I ADM.GUARDIA URBANA 202.484,00 50.000,00 0,00 252.484,00 
0780.1300A.1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA 76.762,00 4.000,00 0,00 80.762,00 
0780.1300A.1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADAM.GUARDIA URBANA 93.650,00 229.000,00 0,00 322.650,00 
0780.1500D.1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/D.TECNICA P. ESPAI PUBLIC 612,00 10.000,00 0,00 10.612,00 
0780.2310A.1200800 R.B./DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIO SOCIAL 130.960,00 100.000,00 0,00 230.960,00 
0780.2310A.1300100 GRATIFIC.LABORAL/DIR.I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL 612,00 3.000,00 0,00 3.612,00 
0780.2310A.1510000 GRATIFICACIONS/DIR. I ADM.S.PUBLICA I ACCCIO SOCIAL 612,00 2.000,00 0,00 2.612,00 
0780.3111A.1200800 R.B./PROMOCIO DE LA SALUT 14.006,00 30.000,00 0,00 44.006,00 
0780.3110A.1510000 GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA 9.896,16 30.000,00 0,00 39.896,16 
0780.3111B.1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SALUBRITAT AMB. I ZOONOSIS 25.612,00 35.000,00 0,00 60.612,00 
0780.4300A.1510000 GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORDENANCES CIVIQUES 8.297,00 8.000,00 0,00 16.297,00 
0780.4301A.1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROG. TURISME I COMERÇ 1.102,00 3.000,00 0,00 4.102,00 
0780.9200C.1200800 R.B./INFORMATICA 146.027,00 20.000,00 0,00 166.027,00 
0780.9200A.1500000 PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS 71.705,00 20.000,00 0,00 91.705,00 
0780.9200A.1510000 GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS 39.097,84 35.000,00 0,00 74.097,84 
0780.9200D.1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA 4.080,00 2.000,00 0,00 6.080,00 
0780.9200B.2279900 C.P.S./REVISIO MEDICA 54.300,00 9.000,00 0,00 63.300,00 
0201.3271D.2269901 ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/FAMILIA 142.000,00 13.000,00 0,00 155.000,00 
0775.9430B.4640000 A.M.B./P.T.E. 2.081.275,00 51.863,79 0,00 2.133.138,79 
 
 TOTAL DESPESES  907.815,35 0,00 
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ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 20.451.972,07 907.815,35 0,00 21.359.787,42 
 
 TOTAL INGRESSOS  907.815,35 0,00 
 
 
 
 
MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI AMB CÀRREC A BAIXES PER ANUL.LACIÓ DE DESPESES 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0663.3410B.2260900 NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT 25.000,00 0,00 20.000,00 5.000,00 
0663.3410B.4800005 SUBV. C.B. CORNELLA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 
 
   20.000,00 20.000,00 
 
 
 
 
MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI  I SUPLEMENT DE CREDIT AMB CÀRREC A ROMANENT DE TRESORERIA (RECONEIXEMENT DE CRÈDITS 
EXERCICIS TANCATS) 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0780.9200B.2279901 C.P.S./REVISIO MEDICA (CR) 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
0883.3371F.2210504 SUBM.AIGUA FONTS/CENTRES CIVICS (CR) 0,00 33,00 0,00 33,00 
0662.3330B.2200002 MATERIAL NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER (CR) 0,00 75,09 0,00 75,09 
0553.2410A.2270603 TREBALL TECNICS/POL.OCUPACIO (CR) 950,00 360,00 0,00  
 
   1.468,09 0,00 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 14.816.818,76 1.468,09 0,00 14.818.286,85 
 
 TOTAL INGRESSOS  1.468,09 0,00 

 
 
RESUM PER CAPÍTOLS 
 
ESTAT DE DESPESES 
 Altes Baixes 
 
Cap. I.- Despeses de personal ............................  581.000,00 0,00 
Cap. II.- Despeses corrents en bens i serveis .......  179.618,09 20.000,00 
Cap. IV.- Transferències corrents .........................  149.257,89 0,00 
Cap. VI.- Inversions Reals .....................................  9.660,00 0,00 
Cap. VII.- Transferències de capital .......................  9.747,46 0,00 
 
 TOTAL.....................................................  929.283,44 20.000,00 
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ESTAT D’INGRESSOS 
 Altes Baixes 
 
Cap. VIII.- Actius financers......................................  909.283,44 0,00 
 
 TOTAL.....................................................  909.283,44 0,00 
 
 
Segon.- Exposar al públic el pressent acord en els termes establerts en l’article 169 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:10: al 00:14:56 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c36
45ceec0000?startAt=631.0 
 
 
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 del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocío García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c3645ceec0000?startAt=631.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c3645ceec0000?startAt=631.0
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Abstenció: 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 
Elisabet García Petit. 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
PUNT SETÈ.- RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL DETECTAT AL PUNT 
PRIMER DE LA PROPOSTA D’ACORD APROVADA PEL PLE MUNICIPAL 
CELEBRAT EL 30 DE JUNY DE 2021, DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 
18/2021.- 

Rectificació de l’error material 
detectat al punt primer de la 
proposta d’acord aprovada pel 
Ple Municipal celebrat el 30 de 
juny de 2021, de modificació de 
crèdit núm. 18/2021. 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la proposta d’acord aprovada pel Ple de 30 de juny de 2021, mitjançant la qual 
es va aprovar la modificació de crèdit número 18/2021 per crèdit extraordinari i 
suplement de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria i a baixes par anul·lació de 
despeses. 
 
Vist que en la esmentada proposta d’acord, es va incloure a la part expositiva la 
proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb 
càrrec a romanent de tresoreria del departament de Patrimoni Cultural d’acord amb 
la memòria justificativa presentada pel regidor delegat de Cultura en data 9 de juny 
de 2021 i incorporada a l’expedient de la modificació de crèdit núm. 18/2021, per fer 
front a les despeses de reparació i restitució d’unes peces de la col·lecció permanent 
del Museu Palau Mercader, per un import de 9.350,00 euros.  
 
Vist que s’ha detectat que per error la proposta de modificació de Patrimoni Cultural 
esmentada, no es va incloure a la part dispositiva de la proposta d’acord aprovada 
pel Ple de 30 de juny d’enguany.  
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Vist, així mateix, que en la mateixa proposta d’acord es va incorporar la quantitat de 
975,00 euros a la partida pressupostària 0662 3330B 4610000 Conveni Diputació de 
B. itinerancia expos. “Ossos”.  
 
Vist que s’ha detectat un error en la descripció de l’aplicació pressupostària abans 
esmentada ja que la denominació correcta hauria de ser Diputació Xarxa 
Exposicions/Museu Can Mercader, i per tant, procedeix la seva modificació. 
 
Atès el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i l’article 177 del Real Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals,  i els articles 35, 36 i 37 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Atès el que disposa l’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,  i els articles 
35, 36 i 37 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Atès el que estableix l’article 14 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 
2021. 
 
Atès l’informe favorable de la Intervenció Municipal. 
 
El President de la Comissió Informativa de Presidència i Economia, de conformitat 
amb el que estableix l’article 16.1.a) de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 
2021, i vist el dictamen favorable de l’esmentada Comissió, proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Rectificar el punt primer de la Proposta d’Acord aprovada pel Ple de 30 de 
juny de 2021, en el sentit d’afegir la proposta de modificació de crèdit per crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria del 
departament de Patrimoni Cultural, esmentada  a la part expositiva, per fer front a 
les despeses de reparació i restitució d’unes peces de la col·lecció permanent del 
Museu Palau Mercader, per un import de 9.350,00 euros. 
 
On diu: 
 
MODIFICACIONS PER CREDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA  
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0012.1320A.6230004 MATERIAL SEGURETAT/GUARDIA URBANA  0,00 25.600,00 0,00 25.600,00 
0663.3420A.2260402 INDEMNIT.RESP.PATRIMONIAL/CONTRACTE PISCINES 0,00 3.052,37 0,00 3.052,37 
1201.9430A.4620000 TRANSF. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS (A) 50.365,00 51.460,80 0,00 101.825,80 
0112.1650A.2210001 SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR 825.000,00 300.000,00 0,00 1.125.000,00 
0112.1510D.2150000 REPARACIO MOBILIARI URBA 210.587,00 3.000,00 0,00 213.587,00 
0112.9330B.2130000 REP. CALEFACCIO I AIRE CONDICIONAT 170.000,00 11.000,00 0,00 181.000,00 
0112.3420B.2130000 CONS.I REP. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 90.000,00 50.000,00 0,00 140.000,00 
0112.9330B.2130002 REPARACIO ASCENSORS 34.000,00 10.000,00 0,00 44.000,00 
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0112.1650A.2130002 REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC 80.000,00 20.000,00 0,00 100.000,00 
0112.1330A.2100000 SENYALITZACIO 33.000,00 3.000,00 0,00 36.000,00 
0112.1621A.2269900 ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA 8.000,00 3.000,00 0,00 11.000,00 
0112.1710A.2219900 SUBM. MATERIAL JARDINERIA 110.756,00 10.000,00 0,00 120.756,00 
0115.1500C.2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT 4.000,00 1.000,00 0,00 5.000,00 
0112.3420B.2260400 INDEMNITZACIO ROCODROM 0,00 6.800,00 0,00 6.800,00 
0112.3230B.6320017 PROJECTE DIGITALITZACIO 5G CEIPS 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 
0112.9330B.6320012 REFORMA ESPAI EXT. FAÇANA BIBLIOTECA FONTSANTA 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00 
0112.1532A.6190016 REFORMA ESPAI AV. PORTA DIAGONAL-MARTINET 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00 
0112.1532A.6190017 REFORMA APARCAMENT ERNEST LLUCH 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 
0112.1532A.6190200 REFORMA M.A. CAPMANY I PASSATGES 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00 
0112.1621A.2279909 CPS/RECOLLIDA SELECTIVA 1.144.288,00 370.000,00 0,00 1.514.288,00 
0112.9330C.2270000 C.P.S./NETEJA CENTRES 4.586.099,00 115.000,00 0,00 4.701.099,00 
0115.1500C.2260300 ANUNCIS OFICIALS/MANTENIMENT 1.500,00 3.500,00 0,00 5.000,00 
0661.3380A.2260902 FESTIVAL DE PALLASSOS (A) 2.500,00 15.000,00 0,00 17.500,00 
0558.3272B.2269901 NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/INTEGRACIO I MEDIACIO 5.468,00 3.000,00 0,00 8.468,00 
0012.1330A.2100000 SENYALITZACIO HORITZONTAL 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 
0011.1532A.6190009 INTERVENCIONS MILLORA ESPAIS PUBLICS 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 
0011.1532A.6190010 REFORMA ESPAI COBERTA VIA TREN LINDAVISTA 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 
0011.1532A.6190011 REFORMA ESPAI VIANANTS RBLA. A. CLAVE 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 
0011.1532A.6190006 OBRES MILLORA SEGURETAT PASSOS VIANANTS 60.000,00 180.000,00 0,00 240.000,00 
0112.9340A.3520000 INTERESSOS DEMORA/MANTENIMENT 210.360,00 400.000,00 0,00 610.360,00 
0202.3111A.4800000 SUBV.CREU ROJA/CAMPANYA VACUNACIO 2021 COVID19 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 
0200.3230D.2279900 PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI 170.987,00 31.978,82 0,00 202.965,82 
0200.3230C.2279901 C.P.S./ESCOLA BRESSOL LA ROSA DELS VENTS 480.048,00 13.029,16 0,00 493.077,16 
0013.4930A.4800000 SUBV.ASSOC.CONSUMIDORS CORNELLA LLOB./PROJECTE 

AMPLIACIO ATENCIO 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 
0662.3360A.6890000 ADQUISICIO OBRES D'ART 0,00 8.800,00 0,00 8.800,00 
0112.1710A.2210101 SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR 270.000,00 90.000,00 0,00 360.000,00 
0112.1630A.2270000 C.P.S./NETEJA VIARIA 5.339.024,18 709.316,94 0,00 6.048.341,12 
0112.1621A.2279900 C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRERIES 1.924.043,43 196.355,38 0,00 2.120.398,81 
0778.1500C.2210401 VESTUARI MANTENIMENT 36.286,36 6.000,00 0,00 42.286,36 
0778.1320A.2210401 VESTUARI GUARDIA URBANA 209.078,44 14.000,00 0,00 223.078,44 
0778.9200K.2150000 REPARACIO MOBILIARI/COMPRES 1.380,00 1.500,00 0,00 2.880,00 
0778.9200J.2269902 DESPESES DIVERSES/CONTRACTACIO 1.200,00 1.200,00 0,00 2.400,00 
0778.3321A.6250000 MOBILIARI BIBLIOTEQUES 0,00 9.200,00 0,00 9.200,00 
0778.9200K.6250000 MOBILIARI/COMPRES 25.848,00 5.169,42 0,00 31.017,42 
0117.1522A.4800000 SUBV. ASCENSOR CTAT. PROPIETARIS 1,00 90.000,00 0,00 90.001,00 
0780.1300A.1510000 GRATIFICACIONS/DIR I ADM.GUARDIA URBANA 18.650,00 75.000,00 0,00 93.650,00 
0780.1300A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA 239.166,00 23.392,50 0,00 262.558,50 
0780.3321A.1200800 R.B./BIBLIOTEQUES 199.614,00 33.153,56 0,00 232.767,56 
0780.3321A.1500000 PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES 57.247,00 3.044,46 0,00 60.291,46 
0780.3321A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/BIBLIOTEQUES 159.076,00 10.214,20 0,00 169.290,20 
0780.9200D.1200800 R.B./CONSEGERIA 124.814,00 11.699,21 0,00 136.513,21 
0780.9200D.1500000 PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA 43.493,00 1.179,13 0,00 44.672,13 
0780.9200D.1600000 SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA 124.462,00 3.673,43 0,00 128.135,43 
0112.1650A.2279900 C.P.S./ENLLUMENAT PUBLIC I ALTRES SERVEIS 705.094,59 60.000,00 0,00 765.094,59 
0112.1532B.2100002 REPARACIO ASFALT CARRERS MUNICIPI 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 
 
 TOTAL DESPESES  5.679.319,38 0,00 

 
 
Ha de dir: 
 
MODIFICACIONS PER CREDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA  
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0012.1320A.6230004 MATERIAL SEGURETAT/GUARDIA URBANA  0,00 25.600,00 0,00 25.600,00 
0663.3420A.2260402 INDEMNIT.RESP.PATRIMONIAL/CONTRACTE PISCINES 0,00 3.052,37 0,00 3.052,37 
1201.9430A.4620000 TRANSF. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS (A) 50.365,00 51.460,80 0,00 101.825,80 
0112.1650A.2210001 SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR 825.000,00 300.000,00 0,00 1.125.000,00 
0112.1510D.2150000 REPARACIO MOBILIARI URBA 210.587,00 3.000,00 0,00 213.587,00 
0112.9330B.2130000 REP. CALEFACCIO I AIRE CONDICIONAT 170.000,00 11.000,00 0,00 181.000,00 
0112.3420B.2130000 CONS.I REP. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 90.000,00 50.000,00 0,00 140.000,00 
0112.9330B.2130002 REPARACIO ASCENSORS 34.000,00 10.000,00 0,00 44.000,00 
0112.1650A.2130002 REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC 80.000,00 20.000,00 0,00 100.000,00 
0112.1330A.2100000 SENYALITZACIO 33.000,00 3.000,00 0,00 36.000,00 
0112.1621A.2269900 ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA 8.000,00 3.000,00 0,00 11.000,00 
0112.1710A.2219900 SUBM. MATERIAL JARDINERIA 110.756,00 10.000,00 0,00 120.756,00 
0115.1500C.2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT 4.000,00 1.000,00 0,00 5.000,00 
0112.3420B.2260400 INDEMNITZACIO ROCODROM 0,00 6.800,00 0,00 6.800,00 
0112.3230B.6320017 PROJECTE DIGITALITZACIO 5G CEIPS 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 
0112.9330B.6320012 REFORMA ESPAI EXT. FAÇANA BIBLIOTECA FONTSANTA 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00 
0112.1532A.6190016 REFORMA ESPAI AV. PORTA DIAGONAL-MARTINET 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00 
0112.1532A.6190017 REFORMA APARCAMENT ERNEST LLUCH 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 
0112.1532A.6190200 REFORMA M.A. CAPMANY I PASSATGES 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00 
0112.1621A.2279909 CPS/RECOLLIDA SELECTIVA 1.144.288,00 370.000,00 0,00 1.514.288,00 
0112.9330C.2270000 C.P.S./NETEJA CENTRES 4.586.099,00 115.000,00 0,00 4.701.099,00 
0115.1500C.2260300 ANUNCIS OFICIALS/MANTENIMENT 1.500,00 3.500,00 0,00 5.000,00 
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0661.3380A.2260902 FESTIVAL DE PALLASSOS (A) 2.500,00 15.000,00 0,00 17.500,00 
0558.3272B.2269901 NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/INTEGRACIO I MEDIACIO 5.468,00 3.000,00 0,00 8.468,00 
0012.1330A.2100000 SENYALITZACIO HORITZONTAL 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 
0011.1532A.6190009 INTERVENCIONS MILLORA ESPAIS PUBLICS 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 
0011.1532A.6190010 REFORMA ESPAI COBERTA VIA TREN LINDAVISTA 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 
0011.1532A.6190011 REFORMA ESPAI VIANANTS RBLA. A. CLAVE 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 
0011.1532A.6190006 OBRES MILLORA SEGURETAT PASSOS VIANANTS 60.000,00 180.000,00 0,00 240.000,00 
0112.9340A.3520000 INTERESSOS DEMORA/MANTENIMENT 210.360,00 400.000,00 0,00 610.360,00 
0202.3111A.4800000 SUBV.CREU ROJA/CAMPANYA VACUNACIO 2021 COVID19 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 
0200.3230D.2279900 PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI 170.987,00 31.978,82 0,00 202.965,82 
0200.3230C.2279901 C.P.S./ESCOLA BRESSOL LA ROSA DELS VENTS 480.048,00 13.029,16 0,00 493.077,16 
0013.4930A.4800000 SUBV.ASSOC.CONSUMIDORS CORNELLA LLOB./PROJECTE 

AMPLIACIO ATENCIO 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 
0662.3360A.6890000 ADQUISICIO OBRES D'ART 0,00 8.800,00 0,00 8.800,00 
0112.1710A.2210101 SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR 270.000,00 90.000,00 0,00 360.000,00 
0112.1630A.2270000 C.P.S./NETEJA VIARIA 5.339.024,18 709.316,94 0,00 6.048.341,12 
0112.1621A.2279900 C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRERIES 1.924.043,43 196.355,38 0,00 2.120.398,81 
0778.1500C.2210401 VESTUARI MANTENIMENT 36.286,36 6.000,00 0,00 42.286,36 
0778.1320A.2210401 VESTUARI GUARDIA URBANA 209.078,44 14.000,00 0,00 223.078,44 
0778.9200K.2150000 REPARACIO MOBILIARI/COMPRES 1.380,00 1.500,00 0,00 2.880,00 
0778.9200J.2269902 DESPESES DIVERSES/CONTRACTACIO 1.200,00 1.200,00 0,00 2.400,00 
0778.3321A.6250000 MOBILIARI BIBLIOTEQUES 0,00 9.200,00 0,00 9.200,00 
0778.9200K.6250000 MOBILIARI/COMPRES 25.848,00 5.169,42 0,00 31.017,42 
0117.1522A.4800000 SUBV. ASCENSOR CTAT. PROPIETARIS 1,00 90.000,00 0,00 90.001,00 
0780.1300A.1510000 GRATIFICACIONS/DIR I ADM.GUARDIA URBANA 18.650,00 75.000,00 0,00 93.650,00 
0780.1300A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA 239.166,00 23.392,50 0,00 262.558,50 
0780.3321A.1200800 R.B./BIBLIOTEQUES 199.614,00 33.153,56 0,00 232.767,56 
0780.3321A.1500000 PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES 57.247,00 3.044,46 0,00 60.291,46 
0780.3321A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/BIBLIOTEQUES 159.076,00 10.214,20 0,00 169.290,20 
0780.9200D.1200800 R.B./CONSEGERIA 124.814,00 11.699,21 0,00 136.513,21 
0780.9200D.1500000 PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA 43.493,00 1.179,13 0,00 44.672,13 
0780.9200D.1600000 SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA 124.462,00 3.673,43 0,00 128.135,43 
0112.1650A.2279900 C.P.S./ENLLUMENAT PUBLIC I ALTRES SERVEIS 705.094,59 60.000,00 0,00 765.094,59 
0112.1532B.2100002 REPARACIO ASFALT CARRERS MUNICIPI 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 
0662.3330B.2270603 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU PALAU MERCADER 0,00 7.800,00 0,00 7.800,00 
0662.3300A.2230000 TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER 980,00 1.550,00 0,00 2.530,00 
 
 TOTAL DESPESES  5.688.669,38 0,00 

 
 
 
I on diu: 
 
RESUM PER CAPÍTOLS 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Altes Baixes 
 
Cap. II.- Despeses de personal ............................  161.356,49 0,00 
Cap. II.- Despeses corrents en bens i serveis .......  2.716.027,45 250.043,12 
Cap. III.- Despeses financeres ...............................  400.000,00 0,00 
Cap. IV.- Transferències corrents .........................  499.308,92 125.805,00 
Cap. VI.- Inversions Reals .....................................  2.305.769,37 24.000,00 
 
 TOTAL.....................................................  6.082.462,23 399.848,12 
 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 Altes Baixes  
 
Cap. VIII.-Actius financers ........................................  5.682.614,11 0,00 
 
 TOTAL.....................................................  5.682.614,11 0,00 
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Ha de dir: 
 
RESUM PER CAPÍTOLS 
 
ESTAT DE DESPESES 
 Altes Baixes 
 
Cap. I.- Despeses de personal ............................  161.356,49 0,00 
Cap. II.- Despeses corrents en bens i serveis .......  2.725.377,45 250.043,12 
Cap. III.- Despeses financeres ...............................  400.000,00 0,00 
Cap. IV.- Transferències corrents .........................  499.308,92 125.805,00 
Cap. VI.- Inversions Reals .....................................  2.305.769,37 24.000,00 
 TOTAL.....................................................  6.091.812,23 399.848,12 
 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 Altes Baixes 
 
Cap. VIII.- Actius financers......................................  5.691.964,11 0,00 
 
 TOTAL.....................................................  5.691.964,11 0,00 
 
 
Segon.- Rectificar el punt primer de la Proposta d’Acord aprovada pel Ple de 30 de 
juny de 2021, on diu: 
 
MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC A BAIXES PER ANUL.LACIÓ DE DESPESES 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0662.3330B.4610000 CONVENI DIPUTACIO DE B. ITINERANCIA EXPOS. "OSSOS" 0,00 975,00 0,00 975,00 
0662.3330B.2269900 MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER 9.948,00 0,00 975,00 8.973,00 

 
 
Ha de dir: 
 
MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC A BAIXES PER ANUL.LACIÓ DE DESPESES 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0662.3330B.4610000 DIPUTACIO XARXA EXPOSICIONS/MUSEU CAN MERCADER 0,00 975,00 0,00 975,00 
0662.3330B.2269900 MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER 9.948,00 0,00 975,00 8.973,00 

 
 
Tercer.- Exposar al públic el pressent acord en els termes establerts en l’article 169 
del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:14:57 al 00:15:49 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c36
45ceec0000?startAt=897.0 
 
 
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, senyores María Carmen López Álvarez i 
Elisabet García Petit. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c3645ceec0000?startAt=897.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c3645ceec0000?startAt=897.0
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PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 
PUNT VUITÈ.- APROVAR INICIALMENT LA SEGONA MODIFICACIÓ DEL 
REGLAMENT DE MERCATS MUNICIPALS D’ABASTAMENT DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT, QUE ES CONCRETA EN LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 2, 4.1A), 
11, 16, 17, 18C),H), 21, 22, 25D), 30, 36, 42 46A), 49, 53C)12, 54. 55C), 58.1, 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL, DISPOSICIÓ FINAL I DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA, I 
S’ELIMINEN LES DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.- 

Aprovar inicialment la segona 
modificació del Reglament de 
Mercats municipals d’abastament 
de Cornellà de Llobregat. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist que la Llei 27/2013, de 27 de desembre de reacionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Publica modifica els articles 25, 26 i 85 de Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases de Règim Local, no contemplant els Mercats d’abastament 
com un servei públic obligatori en l’article 25 de la LBRL , ni s’inclou dintre els Serveis 
que ha de prestar el Municipi en l’article 26 de la LBRL. Motiu pel qual s’actualitza el 
redactat de l’article 2 del Reglament. 
 
Vist que els municipis tenen la possibilitat de continuar prestant el servei de mercat 
municipal d’acord l’article 66.3 n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els municipis 
per a la gestió dels seus interessos i en el àmbit de les seves competències, pot 
promoure tota classes d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a 
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat de veïns. 
 
Vista la necessitat de modificar el redactat dels articles que a continuació es 
relacionen tant per actualitzar normativa legal com adaptar a la realitat quotidiana 
per l’evolució del temps: 
 
- Article 2 s’inclou fer referència a la Llei 7/1985 de 2 d’abril, de bases de Règim 

Local. 
- Article 4.1a). S’especifica que un lloc de venda o parades poden tenir un o més 

números. 
- Article 11. Eliminar l’apartat a) perquè aquesta funció es realitza pel departament 

de Comerç 
- Article 16 es modifica el seu  redactat per millorar la comprensió i  s’amplia el 

termini per a les transmissions per “mortis causa” igualant el termini amb el que 
estableix l’IIVTNU. 

- Article 17 ampliar els percentatges de la titularitat de les concessions del total dels 
números; en atenció que en l’actualitat les parades tendeixen a ser més grans amb 
més superfície de vena, havent quedat del tot desfasat petites parades de menys 
de 10m2. A més a més, s’elimina els paràgrafs 2 i 3, a l’hora que també s’elimina la 
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Disposició Transitòria del Reglament, per adaptar la normativa a la Directiva 
2006/123/CE de 12 de desembre, relativa als Serveis en el mercat interior respecte 
de la supressió dels requisits desproporcionats per a l’establiment d’activitats 
econòmiques. 

- Article 18 apartat c) afegir indemnitzar d’acord a la llei. 
- Article 18 apartat h) incorporar que l’actuació de l’òrgan ha de estar degudament 

motivada i exceptuar el període de vacances degudament informat. 
- Article 21 i 22 incorporar els ascendents i fer menció que s’han de complir els 

requisits legals oportuns per treballar. 
- Article 25 apartat d) s’inclou expressament l’obligatorietat de tenir el sostre del 

lloc de venda net. 
- Article 30 s’incorpora com a requisit per a les cessions del lloc de venda el 

pertànyer a l’associació i la contribució a les despeses; s’afegeix també la 
contribució de l’ Ajuntament per les parades buides. 

- Article 36 s’afegeix s’especifica l’obligatorietat del correcte manteniment dels 
desaigües dels llocs de venda, així com que les instal·lacions que hi realitzin siguin 
fetes per instal·ladors autoritzats i estiguin correctament legalitzades. 

- Article 42, es considera adient modificar la paraula “els decomissaments” per “el 
decomís” per un bon ús del llenguatge.  

- Article 46 lletra a) es modifica la paraula condicia pel seu sinònim pulcritud. 
- Article 49 adequació a la normativa sancionadora dels imports de les multes lleus, 

greus i molt greus. 
- Article 53 apartat c)Altres articles – 12. Productes dietètics, s’afegeix a la 

denominació productes de cosmètica i corporals naturals. 
- Article 54 s’actualitza la quantia mínima dels productes compresos en les 

denominacions genèriques que hauran d’existir tenint en compte les actuals 
concessions que hi ha a cada mercat. I és modifica la definició de parada o lloc de 
venda. A més s’elimina l’apartat segon per ser redundant amb allò que determina 
el propi article 4.1 a) del Reglament. 

- Article 55 apartat c) s’elimina la limitació del número màxim de denominacions o 
articles que poden comercialitzar-se, sempre respectant  el que en els Mercats no 
pugui haver-hi mes de la meitat de parades amb els mateixos articles de venda; 
facilitant la lliure activitat comercial i de competència, i respectar a l’hora el mínim 
d’articles a l’abast de la ciutadania. 

- Article 58 Es canvia que els llocs de venda hauran d’estar totalment nets i proveïts 
per a la venda a les 8 del matí, no a les 9 del matí com posava l’anterior text; 
adequant-se així als nou hàbits de compra. 

- Disposicions Transitòries s’eliminen. 
- Disposició Addicional es veu convenient incorporar que es modificaran les dates 

d’extinció de les concessions a mesuren que finalitzin, donant lloc al nou termini de 
concessió. 

- S’afegeix la Disposició Final Segons a l’ objecte d’avaluació normativa, als efectes i 
en el termes previstos a l’article 130 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, com a mínim, 
cada 5 anys a comptar de l’entrada en vigor de la segona modificació del present 
Reglament. 

- Disposició Derogatòria s’adapta a la nova normativa.  
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Vist que en compliment de les exigències de publicitat i transparència, s’ha dut a 
terme el tràmit de consulta pública prèvia; havent presentat al·legacions el Sr Vicent 
Rambla Sales, en qualitat de Vicepresident de la Associació de venedors del Mercat 
Sant Ildefons, per RGE amb num. 27796 en data 8 de juliol de 2021 
 
Havent-se inclòs en la redacció de la modificació la majoria de les al·legacions 
presentades que són les següents. 
 
- Article 15.1 “condicions de transmissibilitat”, s’estima l’aportació feta a l’art. 15.1, 

introduint a l’article 30 el requisit de pertànyer a l’associació de venedors i 
venedores, contribuir a sufragar les despeses i estar al corrent de pagament, per a 
que els adjudicataris puguin cedir la concessió a altres persones. 

 
- Article 16.4 “Transmissions mortes causa”, es considera procedent acceptar 

l’al·legació feta a l’art. 16.4, assimilant el termini per a la transmissió de la 
concessió mortis causa al termini que fitxa el IIVTNU per a mortis causa, establint 
un termini de 6 mesos des de la data de la mort de titular, ampliable a sis mesos 
més prèvia sol·licituds dels interessats. 

 
- Respecte a l’al·legació presentada a l’art. 18 c) “sobre l’extinció de les concessions 

per causa d’interès públic”, sol·licitant que es faci menció a les indemnitzacions 
que corresponguin, es procedeix a incorporar al redactat : indemnitzant d’acord a 
la Llei d’expropiació forçosa vigent 

 
- Es pren en consideració l’al·legació presentada sobre l’art.18 h) “Exclusió del 

període vocacional”, afegint en el redactat  “a criteri de l’òrgan degudament 
motivat”, ja que els actes  de l’administració han de ser motivats d’acord amb 
l’art. 35 de la Llei 39/2015, 1 d’octubre, a més s’exceptua el període vacacional 
degudament informat. 

 
- Vistes l’ al·legació sobre l’article 21, “dels familiars del titular” s’accepten afegint 

en el redactat als ascendents i creient convenient especificar que han de complir 
els requisits legals laborals i d’altra que li sigui d’aplicació. 

 
- Vistes l’al·legació sobre l’article 22, “dels ascendents del titular”, es pren en 

consideració afegint en el redactat als ascendents i creient convenient especificar 
que han de complir els requisits legals laborals i d’altra que li sigui d’aplicació. 

 
- Acceptar l’al·legació feta a l’article 25 “Obligatorietat de les quotes associatives”, 

introduint en l’article 30 el requisit de pertànyer a l’associació de venedors i 
venedores i contribuir a sufragar les despeses per a que els adjudicataris puguin 
cedir la concessió a altres persones. I a més, en l’article 30 es fa menció  a la 
contribució per part de l’Ajuntament de les despeses per aquelles parades que 
estiguin buides. 
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- Redactat incomplert de l’article 29, s’accepta l’aportació feta, corregint l’error de 

transcripció. 
 
- Acceptar l’al·legació feta sobre l’art. 36, “manteniment dels desaigües”, fent 

menció respecte als desaigües que serà a compte dels concessionaris, sols el 
manteniment dels mateixos; en cap cas la instal·lació. 

 
- Es pren en consideració l’aportació feta a l’article 46 a), en canviar la paraula 

condicia per pulcritud. 
 
 
Havent no prés en consideració les següents al·legacions: 
 
- Article 16.5 “dels proindivisos en les transmissions mortis causa”, no s’accepta 

l’aportació feta; no podent establir com a inici del termini per a la transmissió 
mortis causa proindivís a més d’una persona el  moment de l’acceptació de 
l’herència, ja que es podria donar la paradoxa de no acceptació d’herència. Però 
per assimilació al esmentat en l’apartat anterior es veu convenient incorporar una 
pròrroga de 6 mesos prèvia sol·licitud dels interessats. 

 
- Article 18.e) “La dissolució d’una societat com a causa d’extinció”; no es pren en 

consideració l’al·legació feta, no podent acceptar com a excepció la dissolució 
voluntària acordada pels socis quan es transmet la concessió a un dels socis, ja 
que per transmetre la concessió a un soci o a qualsevol persona física o jurídica la 
societat ha d’estar activa. Una societat dissolta no pot operar per no existència de 
la mateixa. 

 
- Article 24 “Pròrrogues en les cessions”, no s’accepta la renovació automàtica de la 

cessió. La cessió de la concessió només es permet 4 anys durant tota la concessió, 
un cop exhaurit aquest termini o bé l’adjudicatari de la concessió continua amb la 
venda o bé cedeix la concessió a un tercer. No es pot acceptar que una concessió 
es converteixi de facto en un lloguer. 

 
- Article 30 no s’accepta l’al·legació feta sobre aplicar el Codi Civil de Catalunya en 

la constitució de les associacions i els seus estatuts, per no considerar-se adient 
l’aplicació d’un règim de propietat horitzontal. 

 
- Articles 40,41 i 42. “Inspecció sanitària”, no es pren en consideració l’aportació 

feta, tant els concessionaris com l’Administració ha d’actuar d’acord amb la 
normativa sanitària i amb l’objecte de protecció de la salut de la població; amb 
independència de les actuacions particulars que vulguin dur a terme, en defensa 
dels seus drets.  

 
- No s’accepta l’al·legació sobre l’art. 47, no procedint a incloure com falta greu 

l’impagament de les quotes a l’associació, per ser un impagament a un tercer. 
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- “Creació de nova denominació: Productes elaborats i cuinats”, no s’accepta 

l’al·legació feta a l’art. 53 per incloure el concepte de productes elaborats i cuinats 
per ja està inclosa dintre de la classificació en l’apartat 8 Congelats i precuinats o  
en l’apartat 15 Especialitats alimentàries. 

 
- No es pren en consideració l’al·legació feta a l’art. 58.3.”Alteració de preus”, no cal 

introduir el text “durant la jornada de venda” per redundància ja que en el mateix 
article s’especifica que resta prohibit alterar el preu dels articles exposats a la 
venda havent de continuar amb l’establert al principi de la jornada.  

 
- Article 65.1. “Manteniment o reparació de càmeres frigorífiques”, no s’accepta  

per no sent necessari incloure “per temps mínim necessari” per redundància. 
 
- No s’accepta l’al·legació feta sobre la Disposició Addicional, sobre modificar la 

data de les condicions, però es veu convenient afegir al text: Es modificaran les 
dates a mesura que finalitzin les concessions, donant lloc al nou termini de 
concessió d’acord amb el que estableixi el Plec de licitació 

 
Vist l’informe emès per la Cap de l’Àrea de Gestió d’Activitats, Ordenances i 
Administració d’Espai Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple Municipal, de conformitat 
amb allò establert a l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim Local, i l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal. 
 
Per tot això, el Tinent d’Alcalde de Política Territorial i Espai Públic, en exercici de les 
competències que m’han sigut conferides en virtut de la delegació efectuada per 
l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant Decret núm. 2436/2021, que va ser 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 22 de juny de 2021  i 
16 de juliol de 2021, vist l’informe núm. 2021/468, de data 3 de setembre de 2021, 
emès per la Secretària General de l’Ajuntament, proposa al Ple l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Prendre en consideració les al·legacions presentades sobre la segona 
modificació del Reglament dels Mercats d’Abastament pel senyor Vicente Rambla 
Sales com a Vicepresident de l’Associació de venedors del Mercat de Sant Ildefons en 
data 8 de juliol de 2021 amb número de RGE 27796. 
 
Segon.- Aprovar inicialment la segona modificació del Reglament de Mercats 
Municipals d’abastament: que es concreta en la modificació dels següents articles: 2, 
4.1a), 11, 16, 17, 18c),h), 21, 22, 25 d), 30, 36, 42 46a), 49, 53c)12, 54, 55c), 58.1, 
Disposició Addicional, Disposició final i Disposició Derogatòria, i s’eliminen les 
Disposicions Transitòries, quedant redactats en els termes següents: 
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Article 2. 
 
1.- El mercat municipal és un servei  que gestiona directament l’Ajuntament en el 

marc de les seves competències; de conformitat al que estableix la Llei 7/1985 
de 2 d’abril, Reguladora de bases de Règim Local.  

 
2.- No es podran instal·lar mercats de cap mena sense autorització de 

l’Ajuntament. 
 
3.- La Corporació podrà construir per ella mateixa o contractar amb entitats o 

particulars l’edificació de mercats. 
 
4.- L’Ajuntament garantirà el funcionament del mercat, la qualitat dels productes i 

la prestació del servei en les condicions que s’estableixin en aquest Reglament. 
 
 
Article 4. 
 
1.- L’espai dels mercats es dividirà en funció del seu ús en: 
 

a) Llocs de venda o parades; que poden tenir un o mes números. 
b) Espais destinats a l’ús públic  
c) Espais auxiliars d’ús restringit 

 
2.- Els llocs de venda es classifiquen d’acord amb els articles de venda i 

serveis, en: 
 

a) D’alimentació  
b) No alimentaris  
c) De serveis 
d) D’usos diversos 

 
3.- Els llocs de venda es classifiquen segons la seva ubicació en: 
 

a) Interiors 
b) Exteriors 

 
 
Article 11. 
 
El director o la directora tindrà les següents funcions: 
 
a) Impulsar amb l’associació de venedors i venedores la millora de la capacitat 

competitiva del mercat i l’increment de les prestacions dels serveis als 
consumidors i les consumidores dissenyant, executant i avaluant les activitats 
necessàries per dinamitzar permanentment el mercat. 
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b) Orientar i assessorar individualment les venedores i els venedors que ho 

requereixi 
 
c) Tenir cura de l’activitat mercantil que es realitza dintre del mercat, amb la 

finalitat que discorri pels canals legals, donant compte a l’òrgan municipal 
competent de les anomalies observades. 

 
d) Vetllar pel bon funcionament del mercat, la neteja i l’adequat ús de les 

instal·lacions d’aprofitament comú i resoldre les qüestions incidentals vigents 
donant compte immediatament a l’organisme competent de les mesures 
adoptades. 

 
e) Substanciar les informacions públiques derivades de les tramitacions dels 

expedients administratius 
 
f) Practicar les inspeccions que li siguin encarregades dels llocs de venda i 

vehicles 
 
g) Practicar les notificacions, als concessionaris dels llocs de venda, dels actes 

administratius que els afectin 
 
h) Facilitar al personal encarregat de la inspecció sanitària el compliment de les 

seves tasques 
 
i) Vetllar per la conservació i manteniment de l’edifici i de les seves instal·lacions, 

donant compte als serveis tècnics competents de les incidències que es puguin 
produir. 

 
j) Portar la documentació administrativa del mercat, el control d’entrades i 

sortides de documents, el registre de titularitat dels llocs de venda, els 
expedients de cada lloc on se’n reculli la documentació relativa i el control de 
les obres que s’hi verifiquin i les dates de la seva iniciació i finalització. 

 
k) Recopilar, classificar i ordenar les dades estadístiques sobre preus, 

procedències i quantitats dels gèneres, d’acord amb les instruccions de 
l’autoritat competent. 

 
l) Informar l’òrgan competent sobre el funcionament del mercat i proposar 

tota classe de mesures per a la seva millora 
 
m) Totes aquelles altres que resultin d’aquest Reglament en el marc de les 

seves funcions o les que li fossin encomanades per l’Alcaldia 
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Article 16. 
 
1.- Les concessions administratives poden ser transmissibles “mortis causa”. 
 
2.- Si ningú no l’hereta o el rep en llegat, el lloc de venda o magatzem serà 

declarat vacant. 
 
3.- Els qui la rebin en herència o en llegat hauran d’interessar la transmissió en 

un període màxim de sis mesos, comptats a partir de la data de la mort de la 
persona titular, ampliables sis mesos més prèvia sol·licitud del interessat. Si no 
es formula la sol·licitud en l’esmentat termini, es declararà extingida 
l’autorització. 

 
4.- L’autorització de la transmissió no serà efectiva fins que la persona 

adjudicatària no en satisfaci els drets previstos a l’ordenança fiscal 
corresponent quan hagi de fer-ho, subrogant-se en tots els drets i obligacions 
derivats de la concessió pel temps corresponent que resti per a finalitzar el 
termini. 

 
 
Article 17. 
 
1.-  En un mateix mercat cap persona física o jurídica, no podrà superar en la 

titularitat de la concessió els percentatges del total de números existents que 
tot seguit s’indiquen: 
 
10% pel Mercat Municipal de Sant Ildefons 
20% pel Mercat Municipal de Marsans i del Centre 

 
 
Article 18. 
 
Sense perjudici de l’establert en altres articles d’aquest Reglament, les concessions 
s’extingeixen per: 
 
a) Renúncia expressa i per escrit de la persona titular de la concessió 
 
b) Declaració de fallida  de la persona titular, declarada per resolució ferma 
 
c) Causes sobrevingudes d’interès públic encara que sigui abans de l’acabament 

del termini pel qual s’acordés, indemnitzant d’acord a la Llei d’expropiació 
forçosa vigent. 

 
d) Mort de la persona concessionària, llevat el que estableix per aquest supòsit el 

present Reglament 
 
e) Dissolució de la societat titular 
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f) Cessió del lloc de venda a una tercera persona sense complir els requisits 

prescrits en aquest Reglament 
 
g) Pèrdua d’alguna de les condicions exigides per a optar a la concessió en aquest 

Reglament 
 
h) No ocupar-se o romandre tancat el lloc de venda per espai d’un mes, llevat que 

concorri alguna causa justificada a criteri de l’òrgan que va atorgar la 
concessió, degudament motivat. S’exclou el període vacacional degudament 
informat. No interromprà el termini l’obertura del lloc de venda durant un o 
més dies a l’efecte de simular una aparença de venda. A aquests efectes, 
s’estimarà que existeix simulació quan la quantitat i classe d’articles posats a la 
venda no es corresponguin amb el que pugui considerar-se l’activitat normal 
del lloc de venda. 

 
i) Greu incorrecció comercial i incompliment de les obligacions sanitàries 
 
j) Manca de pagament per part de l’adjudicatari o l’adjudicatària dels drets 

econòmics d’adjudicació del lloc de venda 
 
k) Transcurs del termini assenyalat a l’adjudicació per la vigència de la concessió 
 
 
Article 21. 
 
Els llocs de venda adjudicats seran atesos per aquelles persones que en siguin 
titulars. En el cas de les persones jurídiques, pels qui les representin. No obstant això, 
podrà ser atesos per personal dependent o conjugue, descendent o ascendent, 
complint els requisits legals laborals i d’altra que li sigui d’aplicació. 
 
La persona titular de la concessió menor d’edat o major d’edat incapacitada serà 
representada, segons els casos, pel seu pare, mare, tutor o tutora, conforme al que es 
disposa en la legislació civil. 
 
 
Article 22. 
 
Als efectes del previst en els articles anteriors el director o la directora del Mercat 
podrà requerir en tot moment que el personal que realitza l’activitat al lloc de venda 
acrediti que n’és l’adjudicatari de la concessió, cònjuge, personal dependent o, 
descendent o ascendent de la persona concessionària, que compleixen amb els 
requisits legals laborals i d’altra que li sigui d’aplicació . Si no ho fa es suposarà que 
l’autorització ha estat irregularment cedida i, prèvia la instrucció del corresponent 
expedient, es declararà la seva caducitat sense que procedeixi cap mena 
d’indemnització 
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Article 25. 
 
Les persones concessionàries hauran de: 
 
a)  Utilitzar els llocs de venda, els magatzems i les cambres exclusivament per a la 

venda, dipòsit i conservació de productes i objectes propis del seu negoci. 
 
b)  Conservar en bon estat els elements de domini públic, els llocs de venda i les 

instal·lacions utilitzats 
 
c) Exercir ininterrompudament l’ activitat comercial, durant l’horari establert, 

complint el que estableixi la normativa higiènic sanitària pel que fa al 
transport, conservació, manipulació i venda dels productes 

 
d)  Vetllar perquè els seus respectius llocs de venda, incloent els sostres, 

magatzems i cambres estiguin nets, lliures de residus i en perfectes condicions 
higièniques i de presentació. 

 
e)  Contribuir a la neteja, conservació i vigilància del mercat en la forma i 

condicions que s’estableixin en aquest Reglament 
 
f)  Atendre les compradores i els compradors amb la deguda amabilitat i 

deferència 
 
g) lliurar en el moment de la venda,  el tiquet de compra corresponent 
  
h)  Satisfer el cànon i altres exaccions que corresponguin 
 
i)  Estar al corrent de totes les obligacions exigides per la legislació laboral i de la 

Seguretat Social 
 
j)  Satisfer l’import dels danys i perjudicis que la pròpia persona titular, els seus 

familiars o el personal dependent causin en els béns objecte de la concessió i a 
les instal·lacions o l’edifici del mercat 

 
k)  Facilitar les dades que li requereixi la direcció d’acord amb el que preveu 

aquest Reglament 
 
l)  Complir totes les obligacions que resultin d’aquest Reglament, així com les 

ordres i instruccions de l’autoritat municipal 
 
 
Article 30. 
 
En ser establertes per l’Ajuntament les associacions de venedors i venedores en el 
cas b) de l’article anterior, totes les persones adjudicatàries dels llocs de venda 
existents al mercat hauran de pertànyer obligatòriament a l’associació i estaran 
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obligades a contribuir-hi econòmicament per a sufragar-ne les despeses i estar al 
corrent de pagament. Sent un requisit més dels mencionats a l’apartat 15.1 a tindre en 
compte per tal que els adjudicataris del llocs de venda puguin cedir la concessió a 
altres persones. 
 
L’Ajuntament també contribuirà econòmicament a sufragar-ne les despeses 
d’aquelles parades que estiguin buides, per tant, en possessió de l’Ajuntament. 
 
 
Article 36. 
 
Seran a compte dels concessionaris les instal·lacions necessàries per al 
subministrament als llocs de venda i magatzems d’aigua, manteniment dels 
desaigües, gas, telèfon i electricitat i les despeses de conservació d’aquestes 
instal·lacions; 
 
Havent d’estar aquestes instal·lacions a norma, degudament certificades per 
instal·ladors autoritzats i adequades en cada moment a la normativa en vigor 
d’aplicació. 
 
 
Article 42. 
 
En el decomís, el personal sanitari competent aixecarà acta oficial detallant la 
procedència, classe i pes del gènere; nom del venedor o de la venedora i altres dades 
necessàries per a la perfecta determinació del servei efectuat. 
 
 
Article 46. 
 
Són faltes lleus: 
 
a)  La negligència respecte a l’acurada pulcritud i netedat de les persones, dels 

llocs de venda, magatzems i cambres frigorífiques que utilitzi cada venedora o 
venedor 

 
b)  La inobservança de qualsevol instrucció emanada de la direcció 
 
c)  L’incompliment de normes que regulin el funcionament normal del mercat 
 
d) El comportament no reiterat contrari al civisme i normes de convivència  
 
e)  Manca de preus en algun article, de forma no reiterada 
 
f)  No tenir les balances perfectament visibles o tenir-les desnivellades en forma 

no reiterada 
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g)  Venda d’articles no autoritzats 
 
h)  Ús indegut de les dependències del mercat 
 
i)  El proveïment deficient o el tancament no autoritzat dels llocs de venda d’un a 

tres dies 
 
j)  La utilització per ús privatiu, de béns i serveis comuns o de titularitat 

municipal 
 
k)  Qualsevol altra infracció d’aquest Reglament no qualificada com a falta greu o 

molt greu 
 
 

Article 49. 
  
Les sancions aplicables per la comissió d’alguna de les infraccions previstes en els 
articles anteriors seran les següents:  
 
a)  Per a faltes lleus: 

-  advertiment 
-  multes de fins a 750  euros 
-  suspensió de la venda durant 3 dies laborals 

 
b)  Per a faltes greus: 

-  multes de 750,01 a 1.500 euros, amb advertiment de suspensió de venda 
-  suspensió de la venda durant 15 dies. 

 
c) Per a les faltes molt greus: 

-  multes de 1.500,01 a 3000 euros , amb suspensió de la venda durant 30 dies 
-  la revocació de la concessió sense dret a indemnització 

 
Es portarà per cada mercat un registre on quedi constància dels advertiments i 
sancions que hagin estat imposats als concessionaris dels diferents llocs de venda. 
 
 

Article 53. 
 
Els llocs de venda dels mercats es subjectaran a les denominacions genèriques que es 
consignen a continuació, les quals es classifiquen com així mateix s’indiquen, i en 
cadascuna d’elles podran expendre’s, únicament i exclusivament, els articles que es 
detallen a continuació: 
 
A.- ARTICLES BÀSICS 
 
1.- PEIX I MARISC 
 
Comprendrà la venda de tota classe de: 
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Peix i marisc fresc i congelat. 
Articles semielaborats, refrigerats, congelats i precuinats, la fórmula quantitativa dels 
quals tingui com a ingredient principal el peix i el marisc 
 
2.- PESCA SALADA I CONSERVES 
 
Comprendrà la venda de tota classe de: 
 
Peix i marisc salat, sec, fumat, deshidratat, liofilitzat i dessecat o remullat en 
salmorra. 
Conserves i semiconserves vegetals i animals, degudament envasades. 
Maioneses, salses, codonyat, gelea, sal, vinagre, condiments i espècies. Olives, 
confitats i escabetxats. 
Fruites en almívar, en el seu suc, en melmelada o en pasta. 
Són els únics autoritzats a detallar conserves vegetals i de peix, olives, confitats i 
escabetxats. 
Articles semielaborats, refrigerats, congelats i precuinats la formula quantitativa dels 
quals tingui com a ingredient principal algun dels articles autoritzats per a la venda. 
 
3.- CARNISSERIA I DESPULLES 
 
Comprendrà la venda de tota classe de: 
 
Carns fresques, frigoritzades o congelades de bestiar boví, oví, cabrú i equí. Despulles 
fresques, refrigerades o congelades d’aquestes espècies animals. Articles 
semielaborats, refrigerats, congelats i precuinats, la fórmula quantitativa dels quals 
tingui com a ingredient principal algun dels articles autoritzats per a la venda. 
 
4.- CANSALADERIA I XARCUTERIA 
 
Comprendrà la venda de tota classe de: 
 
Carns de porc fresques, frigoritzades, congelades, salades o fumades. Cansalada 
fresca, salada i altres derivats del porc. 
Carn embotida, embotits, pernils, mantegues, patés i foie-gras. Formatges, 
mantegues i margarines sense cacau. 
Articles semielaborats, refrigerats, congelats i precuinats, la formula quantitativa dels 
quals tingui com a ingredient principal productes del porc. 
 
5.- POLLERIA, CAÇA I OUATERIA 
 
Comprendrà la venda de tota classe de: 
 
Aus comestibles i conills. Caça menor. 
Ous comestibles. Cargols de terra. 
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Articles semielaborats, refrigerats, congelats i precuinats, la formula quantitativa dels 
quals tingui com a ingredient principal els articles autoritzats per a la venda. 
 
6.- FRUITES I VERDURES 
 
Comprendrà la venda de tota classe de: 
 
Fruites i llegums frescos, frigoritzats i congelats. 
Verdures, hortalisses, bolets i herbes alimentàries fresques, dessecades, 
frigoritzades i congelades. Patates i altres tubèrculs. Cocos. 
Castanyes tendres. Olives verdes. 
Alls i cebes. Cargols de terra. 
 
7.- COMESTIBLES, LLETERIA, LLEGUMS I CEREALS. 
 
Comprendrà la venda de tota classe de: 
 
Cereals i les seves farines, purés i sèmoles. Llegums secs, cuits i remullats, i ensalada 
russa. 
Pastes per a sopa, extractes de brou, sopes preparades i altres productes cuits 
i precuinats en els que els articles autoritzats a vendra, constitueixin el seu 
ingredient principal. 
Fruites i llavors seques, dessecades, pelades, torrades i salades, envasades o 
detallades. 
Patates fregides i cuites, cotnes, “ganchitos” i similars. 
Cafès, els seus extractes, derivats i succedanis, tes i tota classe d’infusions. Cacau i 
xocolata i els seus derivats i succedanis. 
Pastisseria, confiteria, pastes i dolços industrials. 
Galetes, coques, torrons, neules, polvorons i “mantecados”. 
Llet, formatges, mató, nata, mantegues, margarines, iogurts i similars. Flams, 
cremes, altres postres preparades i llevats. 
Gelats, batuts i orxates, excepte en forma de consumició. Aliments propis per als 
lactants. 
Caramels, dolços i xiclets. 
Conserves i semiconserves vegetals sense detallar. 
Fruites en almívar, en el seu suc, en melmelada o en pasta. Olis comestibles envasats. 
Maioneses, salses, condiments i tota classe d’espècies. Mel, sucre, sal i vinagre. 
Tot tipus de begudes, amb o sense alcohol, embotellades o envasades i amb marca. 
Es prohibeix qualsevol tipus de consumició, havent-se d’expendre sempre les 
ampolles o envasos tancats, ja que s’entén que no són per a consum 
immediat. 
 
8.- CONGELATS I PRECUINATS 
 
Comprendrà la venda de tota classe de: 
 
Productes alimentaris congelats, envasats o detallats. 
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Productes alimentaris cuinats, precuinats o condimentats, envasats o detallats, 
obtinguts mitjançant tractament culinari industrial o d’elaboració artesana, si estan 
legalment autoritzats. Aquests articles, tant si es venen al detall com si no, hauran 
de servir-se perfectament embolicats o envasats ja que no són per a consum 
immediat. Els precuinats no podran ser elaborats a l’interior del mercat; així mateix, 
hauran d’estar provistos de la documentació pertinent de sanitat, procedència i data 
d’elaboració. 
 
B.- ARTICLES COMPLEMENTARIS 
 
9.- DESPATX DE PA I PASTISSERIA 
 
Comprendrà la venda de tota classe de: 
 
Pa comú i especial, en tots els seus formats i varietats. 
Productes de la massa del pa. Amb la instal·lació adequada pot comprendre la venda 
de pa calent. 
Pastisseria, confiteria, pastes o dolços d’elaboració artesanal. 
Galetes, coques, torrons, neules, polvorons i “mantecados”. Bombons, caramels, 
dolços i xiclets. 
 
10.- RESTAURANT-BAR 
 
Estan autoritzats per a servir al públic, únicament en forma de consumició, tota 
classe d’articles de menjar i beure. 
 
11.- PERFUMERIA I NETEJA 
 
Comprendrà la venda de tota classe de: 
 
Productes de perfumeria, bellesa i higiene personal. 
Articles i productes destinats a la neteja de la llar i de la roba, inclosos 
recipients i estris. 
Insecticides domèstics envasats i espelmes. Vernissos, pintures i els estris que els són 
propis. 
 
C.- ALTRES ARTICLES 
 
12.- PRODUCTES DIETÈTICS 
 
Comprendrà la venda de tota classe de: 
 
Productes de règim, corporals i de cosmètica natural i dietètics i herbes. Plantes i 
infusions medicinals i aromàtiques,  
 



 64 

 
 
 
13.- ALIMENTS PER A ANIMALS DOMÈSTICS 
 
Comprendrà la venda de tota classe de: 
 
Aliments i preparats per a animals domèstics, envasats o al detall. 
Objectes, estris, gàbies, etc. destinats als mateixos animals. No podran vendre’s ni 
guardar-se animals vius. 
 
14.- FLORS I PLANTES 
 
Comprendrà la venda de tota classe de: Flors i plantes, naturals i artificials. 
Llavors, adob, productes i estris relacionats amb la jardineria. 
 
15.- ESPECIALITATS ALIMENTÀRIES 
 
Comprendrà la venda de qualsevol especialitat alimentària, no compresa en les 
denominacions anteriors, que, prèvia memòria comercial, sigui aprovada per l’òrgan 
competent. 
 
16.- NO ALIMENTÀRIES 
 
Comprendrà la venda d’articles no comestibles no compresos en les denominacions 
anteriors. 
 
17.- SERVEIS 
 
Comprendrà la venda de tot tipus de prestació de serveis a la clientela i les persones 
usuàries del mercat. S’hi inclouen les màquines expenedores i els aparells d’oci i 
infantils. 
 
18.- AUTOSERVEI 
 
Comprendrà la venda d’una o diverses denominacions autoritzades, en règim 
d’autoservei. 
 
 
Article 54. 
 
1.-  Amb l’objecte que al mercat el públic consumidor trobi sempre en quantitat 

suficient els productes compresos en les denominacions genèriques, hauran 
d’existir com a mínim les parades següents: 
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ARTICLES BÀSICS 
 
 SANT ILDEFONS MARSANS CENTRE 
 
FRUITES I VERDURES 14 3 2 
PEIX I MARISC 12 4 4 
PESCA SALADA I CONSERVES 4 2 2 
CARNISSERIA I DESPULLES 10 3 3 
POLLERIA, CAÇA I OUATERIA 12 3 4 
CANSALADERIA-XARCUTERIA 14 4 4 
COMESTIBLES, LLETERIA, LLEGUMS I CEREALS 8 3 2 
CONGELATS I PRECUINATS 1 2 1 
 
ARTICLES COMPLEMENTARIS 
 
RESTAURANT-BAR 2 1 1 
DESPATX DE PA I PASTISSERIA 2 1 1 
PERFUMERIA I NETEJA 1 1 1 
 
ALTRES ARTICLES 0 0 0 
 
 
Article 55. 
 
1.-  No podrà canviar-se la denominació genèrica assignada a cada lloc de venda, 

llevat dels casos següents: 
 

a)  Quan restin vacants després de celebrada la subhasta  per l’adjudicació 
 
b)  Quan la persona adjudicatària d’un lloc de venda sol·licités el contigu o els 

contigus per a destinar-los a la venda d’una de les qualssevol 
denominacions genèriques assignades al lloc o llocs que formin la unitat de 
venda o parada pròpia, es tindrà en compte les limitacions establertes en els 
articles 17è i 54è   

 
c)  Quan s’acompleixin totes i cadascuna de les següents condicions: 

 
-  que en donar de baixa un dels llocs de venda de la denominació genèrica 

assignada, el total resultant no quedi per sota dels mínims establerts en 
l’article 54è. 

 
-  que la persona peticionària no estigui afectada per cap de les limitacions 

establertes en l’article 17è. 
 

d)  Quan, sense rebaixar els mínims establerts en l’article 54è. per a la 
denominació que ostenta el o la sol·licitant, l’adjudicatari d’un lloc de venda 
demanés el canvi de denominació a una activitat nova en el mercat, 
compatible comercialment i sanitàriament amb els articles existents. 
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e)  Quan sigui sol·licitada permuta:  

 
-  la permuta es considerarà interior quan sigui sol·licitada entre llocs de 

venda de la mateixa persona adjudicatària que formin una sola parada. 
 
-  la permuta es considerarà exterior quan sigui sol·licitada entre llocs de 

venda de diferents adjudicataris o adjudicatàries o que, encara que 
siguin de la mateixa persona concessionària, no formin part de la 
mateixa parada. 

 
2.-  En el supòsit de l’apartat e), quan es sol·liciti permuta interior, serà 

suficient l’informe favorable de la direcció del mercat. 
 
3.-  En el supòsit dels apartats b), c), d) i e), si es tracta de permuta exterior, la 

petició s’anunciarà durant 15 dies naturals al tauler d’anuncis del mercat 
corresponent i dintre d’aquest termini podrà formular al·legacions qui se’n 
consideri afectat. 

 
En el cas que es formulin suggeriments o al·legacions, aquestes seran resoltes 
per l’òrgan competent de l’Administració municipal. 
 

4.-  Els llocs de venda de peix i marisc, per les seves especials característiques, no 
podran situar-se fora dels límits de la zona que actualment ocupen. 

 
 
Article 58. 
 
1.- Tots els llocs de venda hauran d’estar totalment nets i proveïts per a la venda a 

les 8 hores del matí. 
 

Aquells concessionaris que necessitin més temps per a la preparació dels 
articles de venda, el sol·licitaran a la direcció del mercat, que resoldrà segons 
les circumstàncies del cas. 
 
Les venedores i els venedors podran entrar i sortir dues hores abans o després 
de les assenyalades per obrir i tancar els seus llocs de venda i preparar i retirar 
els seus gèneres. Per l’autoritat competent podrà modificar-se aquest horari si 
es considera oportú, en atenció als horaris dels mercats centrals i escorxadors 
majoristes. 
 
Les parades de l'exterior i els llocs de venda especial estaran subjectes al que 
estableixin els horaris comercials de la Generalitat de Catalunya. 

 
2.-  No pot iniciar-se la venda fins que no estiguin col·locats absolutament tots els 

preus dels articles a vendre. 
 



 
 

 
 

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

 

 67 

 
3.-  Es col·locarà el preu corresponent a cadascuna de les varietats que hi hagi 

exposades per a la venda, fixant sobre la mercaderia una banderola o cartell on 
se’n consigni el preu per quilo, dotzena o peça. Resta prohibit alterar el preu 
dels articles exposats a la venda, havent de continuar amb l’establert al principi 
de la jornada. Solament en sentit favorable al públic es permetrà l’alteració del 
preu inicial. 

 
4.-  A la banderola o cartell haurà de constar-hi la denominació, la categoria i la 

varietat del producte. 
 
5.-  És obligatori facilitar al públic una informació clara, concreta i precisa sobre 

tots els productes exhibits i disposats per a la venda. En cas de produir- se 
queixa o reclamació per manca de claredat en les indicacions de preus, 
categories o varietats, es resoldrà sempre a favor de la interpretació que més 
beneficiï el públic. 

 
 
DISPOSICIO ADDICIONAL 
 
ÚNICA.- Als efectes del que preveu l’article 18 k) d’aquest Reglament, s’entendrà que 
la concessió administrativa s’extingeix per les persones titulars dels llocs de venda 
dels mercats municipals en la data que tot seguit s’indica: 
 
Mercat Municipal Marsans ..........................................................  31/12/2036 
Mercat Municipal de Sant Ildefons ...............................................  31/12/2021 
Mercat Municipal Centre ..............................................................  31/12/2026 
 
Es modificaran les dates a mesura que finalitzin les concessions, donant lloc al nou 
termini de concessió d’acord amb el que estableixi el Plec de licitació 
 
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Disposició final Primera 
 
Aquest Reglament, , entrarà en vigor, un cop aprovat definitivament per l’Ajuntament 
i publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, quan hagi 
transcorregut el termini que preveu l’article 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
Disposició final Segona 
 
Aquest Reglament serà objecte d’avaluació normativa, als efectes i en el termes 
previstos a l’article 130 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, com a mínim, cada 5 anys a 
comptar de l’entrada en vigor de la primera modificació del Reglament. 
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Disposició final Tercera 
 
Pel que fa a allò no regulat en aquest Reglament s’estarà a la normativa establerta 
per la Generalitat de Catalunya. 
 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Un cop entri en vigor el present Reglament quedaran derogades aquelles disposicions 
d’inferior o igual rang que regulin les matèries objecte del present Reglament. 
 
El text del Reglament deriva d’aquesta modificació és el que figura com Annex I 
d’aquest acord. 
 
 
Tercer.- Sotmetre l’aprovació inicial de la modificació d’aquest Reglament a 
informació pública i audiència als interessats per un termini de TRENTA dies, a efectes 
de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent Edicte en el 
Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat, en un diari dels de 
major difusió de la Província i al Tauler d’Anuncis d’aquest Ajuntament, transcorregut 
el qual sense que s’hagi presentat  cap reclamació ni suggeriment, s’entendrà 
aprovada definitivament sense necessitat de nou acord. 
 
També es donarà difusió, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la 
publicació en la Seu electrònica municipal- Portal de Transparència dels documents 
que estableix l’article 42,d del Decret 8/2021sobre transparència i accés a la 
informació pública. 
 
Quart.- Aprovada definitivament aquesta modificació del Reglament, es publicarà 
íntegrament el seu text en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor un cop 
transcorreguts QUINZE dies a partir de la seva total publicació. 
 
Així mateix es publicarà en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i s’inserirà el 
corresponent edicte en el Diari Oficial de la Generalitat i en el Butlletí d’Informació 
Municipal, anunciant la referència del Butlletí Oficial de la Província en que s’hagi 
publicar íntegrament el text. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de 
Catalunya, als efectes previstos en l’article 65.3 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals, dins del termini dels quinze dies següents a la seva aprovació 
definitiva. 
 
Sisè.- Una vegada en vigor, incloure el text íntegre de la modificació, mitjançant la 
publicació del text resultant, a la Intranet municipal, pel seu coneixement per la 
ciutadania i per facilitar la seva consulta pels diferents Departaments municipals, i 
donar-hi difusió, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la inclusió a 
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la secció “Normativa aprovada” del web de transparència, d’un enllaç al diari o 
butlletí oficial corresponent, en compliment del que disposen els articles 5 i següents 
de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern, 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a 
la Informació i Bon Govern de Catalunya, l’article 42 del Decret 8/2021 de 9 de febrer 
sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública i preceptes 
concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu de les 
AAPP. 
 
 
ANNEX I 
 
REGLAMENT DELS MERCATS MUNICIPALS D’ABASTAMENT 
 
Exposició de motius: 
 
Els mercats municipals són un element determinant en la constitució i 
desenvolupament de les ciutats europees. L’activitat del mercat col·labora en el 
disseny de les ciutats compactes, complexes i cohesionades socialment.  
És un factor clau en el comerç de proximitat, en el procés d’elaboració de la cadena 
de preus i gràcies a la seva centralitat, és dinamitzador de sinergies amb altres 
formats comercials i de serveis instal·lats al seu voltant. 
 
Tot i la seva evident importància econòmica, els mercats també són un instrument de 
socialització de primer ordre, contribuint a difondre entre la ciutadania determinats 
valors socials com els de la responsabilitat, la integració, la sostenibilitat i 
l’alimentació saludable. 
 
Així mateix, molts dels mercats existents són punts estratègics en la memòria i difusió 
dels productes de proximitat i de la gastronomia. 
 
Malgrat això actualment amb La Llei 27/2013, de 27 de desembre , de racionalització 
i sostenibilitat de l’Administració Pública, va modificar els articles 25, 26 i 85 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les bases de Règim Local. 
 
Una de les competències que es van veure afectades amb la modificació varen ser els 
mercats d’abastaments, ja que desapareix la seva consideració de servei públic; 
ja  encara que apareix recollit en l’article 25 de la LBRL, desprès no es contempla en la 
enumeració dels serveis públics obligatoris. 
 
Ha desaparegut de l’article 26.b, la paraula mercat quan descriu es serveis que ha de 
prestar el Municipi; però els municipis tenen la possibilitat de continuar present 
aquest servei municipal , ja que tenen la competència però es tracta d’un servei no 
obligatori; motiu pel qual s’actualitza el redactat de l’article 2 del present Reglament. 
 
Vist l’article 66.3.n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els municipis per a la 
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gestió dels seus interessos i en el àmbit de les seves competències, pot promoure tota 
classes d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les 
necessitats i aspiracions de la comunitat de veïns. 
 
Aquesta modificació te com a objectiu, d’entre d’altres, actualitzar la redacció de 
l’article 2 del present text a la Llei 27/2013,  de 27 de desembre , de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Pública, va modificar els articles 25, 26 i 85 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les bases de Règim Local. 
 
 
 
Article 1. 
 
1.-  El mercat municipal és un bé de domini públic i un lloc públic de concurrència 

on s’exerceix la compra-venda de béns i productes, majoritàriament peribles, i 
la prestació de serveis a través de l’oferta i la demanda. 

 
2.-  La venda serà duta a terme pels adjudicataris. 
 
 
 
Article 2. 
 
1.-  El mercat municipal és un servei que gestiona directament l’Ajuntament en el 

marc de les seves competències; de conformitat al que estableix la Llei 7/1985 
de  2 d’abril, Reguladora de bases de Règim Local.  

 
2.-  No es podran instal·lar mercats de cap mena sense autorització de 

l’Ajuntament. 
 
3.-  La Corporació podrà construir per ella mateixa o contractar amb entitats o 

particulars l’edificació de mercats. 
 
4.-  L’Ajuntament garantirà el funcionament del mercat, la qualitat dels productes i 

la prestació del servei en les condicions que s’estableixin en aquest Reglament. 
 
 
 
Article 3. 
 
Els mercats romandran oberts els dies i hores determinats per l’Administració 
municipal d’acord amb la resolució dictada per l’òrgan competent, el qual els fixarà, 
prèvia consulta a les associacions de venedors i venedores, sens perjudici del que 
estableixi la normativa aplicable de regulació d’horaris comercials. Igualment la 
Corporació determinarà els horaris i la manera com s’han de realitzar les altres 
activitats del mercat. 
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I.- ELS LLOCS DE VENDA 
 
Article 4. 
 
1.-  L’espai dels mercats es dividirà en funció del seu ús en: 
 

a)  Llocs de venda o parades; que poden tenir un o mes números. 
b)  Espais destinats a l’ús públic  
c)  Espais auxiliars d’ús restringit 

 
2.-  Els llocs de venda es classifiquen d’acord amb els articles de venda i serveis,  en: 
 

a)  D’alimentació  
b)  No alimentaris  
c)  De serveis 
d)  D’usos diversos 

 
3.-  Els llocs de venda es classifiquen segons la seva ubicació en: 
 

a)  Interiors 
b) Exteriors 

 
 
Article 5. 
 
1.- El comerç en el mercat serà exercit per les persones titulars dels llocs de venda, 

prèvia concessió administrativa que els faculti per a prestar el seu servei 
mitjançant l´ús especial d’aquests béns de domini públic. 

 
2.-  Les concessions a què es refereix el número anterior es regiran per les 

condicions específiques assenyalades en atorgar-se, per les normes d’aquest 
Reglament i per les disposicions municipals o de caràcter general que li siguin 
aplicables. 

 
 
Article 6. 
 
1.-  Essent els llocs de venda del mercat propietat de l’Ajuntament, i a causa de la 

seva condició de béns de servei públic, seran inalienables, inembargables i 
imprescriptibles. 

 
2.-  Els creditors o les creditores de les persones titulars d’aquests llocs de venda, si 

obtinguessin l’embargament del negoci que s’hi exerceix, restaran subjectes al 
pagament de les exaccions i quotes i al compliment de les altres obligacions 
imposades a les persones titular 
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Article 7. 
 
1.-  Els llocs de venda podran ser, per les seves característiques tècniques : 
 

a)  Fixos, per disposar d’un espai permanent destinat a la venda dels productes 
autoritzats per aquest Reglament 

 
b) Mòbils, consistents en cabines o estructures desmuntables 
 
c)  Llocs de venda exteriors integrats en els edificis dels mercats 
 
d)  Llocs de venda especials: Quan circumstàncies específiques així ho 

aconsellin, es podran regular per aquest Reglament llocs de venda que per 
les seves especials característiques i de forma degudament motivada, 
quedin exempts de l'aplicació de determinats preceptes d'aquest Reglament 
i sotmesos a un règim especial a desenvolupar en els Plecs de Clàusules 
Particulars que regulen la seva concessió administrativa. 

 
 
2.-  El número, emplaçament i dimensió dels llocs de venda, locals i altres serveis 

dels mercats seran assenyalats en el plànol respectiu, aprovat per l’òrgan 
municipal competent. 

 
 
Article 8.  
 
Són espais auxiliars d’ús restringit els destinats a oficines de gestió i informació; 
magatzems, dipòsits i cambres frigorífiques. 
 
 
Article 9. 
 
Els dipòsits-magatzems dels mercats municipals, a banda de ser utilitzats com a lloc 
d’emmagatzematge de productes, podran contenir altres instal·lacions, així com les 
cambres frigorífiques per al complement de les manipulacions permeses i pròpies de 
l’activitat i articles que es corresponguin amb la denominació de l’autorització d’ús 
dels llocs de venda, sota compliment de les reglamentacions tècnic sanitàries o 
normes específiques corresponents. 
 
 
 
II.- L’ADMINISTRACIÓ DEL MERCAT 
 
Article 10. 
 
La direcció del mercat correspon al director o la directora.  
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Article 11. 
 
El director o la directora tindrà les següents funcions: 
 
a)  Impulsar amb l’associació de venedors i venedores la millora de la capacitat 

competitiva del mercat i l’increment de les prestacions dels serveis als 
consumidors i les consumidores dissenyant, executant i avaluant les activitats 
necessàries per dinamitzar permanentment el mercat. 

 
b)  Orientar i assessorar individualment les venedores i els venedors que ho 

requereixi 
 
c)  Tenir cura de l’activitat mercantil que es realitza dintre del mercat, amb la 

finalitat que discorri pels canals legals, donant compte a l’òrgan municipal 
competent de les anomalies observades. 

 
d) Vetllar pel bon funcionament del mercat, la neteja i l’adequat ús de les 

instal·lacions d’aprofitament comú i resoldre les qüestions incidentals vigents 
donant compte immediatament a l’organisme competent de les mesures 
adoptades. 

 
e) Substanciar les informacions públiques derivades de les tramitacions dels 

expedients administratius 
 
f) Practicar les inspeccions que li siguin encarregades dels llocs de venda i 

vehicles 
 
g) Practicar les notificacions, als concessionaris dels llocs de venda, dels actes 

administratius que els afectin 
 
h) Facilitar al personal encarregat de la inspecció sanitària el compliment de les 

seves tasques 
 
i) Vetllar per la conservació i manteniment de l’edifici i de les seves instal·lacions, 

donant compte als serveis tècnics competents de les incidències que es puguin 
produir. 

 
j) Portar la documentació administrativa del mercat, el control d’entrades i 

sortides de documents, el registre de titularitat dels llocs de venda, els 
expedients de cada lloc on se’n reculli la documentació relativa i el control de 
les obres que s’hi verifiquin i les dates de la seva iniciació i finalització. 

 
k) Recopilar, classificar i ordenar les dades estadístiques sobre preus, 

procedències i quantitats dels gèneres, d’acord amb les instruccions de 
l’autoritat competent. 
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l )  Informar l’òrgan competent sobre el funcionament del mercat i proposar 

tota classe de mesures per a la seva millora 
 
m )  Totes aquelles altres que resultin d’aquest Reglament en el marc de les 

seves funcions o les que li fossin encomanades per l’Alcaldia 
 
 
 
III.-L’ADJUDICACIÓ DELS LLOCS DE VENDA I MAGATZEMS 
 
Article 12. 
 
1.-  La utilització dels llocs de venda i dels magatzems-dipòsits està subjecta a 

concessió administrativa, que facultarà la persona adjudicatària per exercir-hi 
la venda o l’emmagatzematge, d’acord amb les condicions fixades per les 
normes de l’atorgament, a les disposicions d’aquest Reglament i a la resta de 
l’ordenament municipal i general d’aplicació. 

 
2.-  Atorgada la concessió la persona titular podrà ocupar el lloc de venda o 

magatzem adjudicat. 
 
 
Article 13 
 
1.-  Podran ser concessionaris les persones naturals o jurídiques espanyoles, 

comunitàries o d’altres països quan estiguin legalment habilitades per a exercir 
el comerç i disposin de plena capacitat jurídica i d’obrar. 

 
2.-  No podran accedir a la titularitat de les autoritzacions: 
 

a) Les persones que estiguin compreses en alguna causa d’incapacitat o 
incompatibilitat per a contractar amb l’Administració pública, segons la 
normativa legal aplicable. 

 
b) Qui no reuneixi les condicions exigides en aquest Reglament 

 
3.-  Únicament en el supòsit de traspàs per defunció, podran les persones menors 

d’edat o majors incapacitades a les quals correspongui succeir la persona 
titular en el lloc, ocupant-ne la titularitat representades per qui legalment hi 
estigui autoritzat. 

 
 
Article 14.  
 
Les autoritzacions no podran ser posseïdes en comú ni estar subjectes a gravàmens. 
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Article 15. 
 
1.-  Els drets que atorga la concessió dels llocs de venda i magatzems-dipósits dels 

mercats podran cedir-se a altres persones, sempre que: 
 

a)  El o la cedent hagi tingut més d’un any el lloc de venda o magatzem objecte 
de la concessió. No serà d’aplicació aquest termini quan s’hagi adquirit la 
titularitat per transmissió mortis causa . 

 
b)  La persona cessionària reuneixi les condicions fixades en aquest Reglament 

per a ésser titular i reuneixi les garanties exigides al o a la cedent 
 
c)  El o la cedent estigui al corrent de les obligacions tributàries derivades de la 

unitat de venda que pretén cedir 
 
2.-  La sol·licitud de transmissió serà formulada conjuntament pel o per la cedent i 

per la persona cessionària, amb expressió del compliment de les condicions 
fixades en el paràgraf anterior. 

 
 

Article 16. 
 
1.-  Les concessions administratives poden ser transmissibles “mortis causa”. 
 
2.-  Si ningú no l’hereta o el rep en llegat, el lloc de venda o magatzem serà 

declarat vacant. 
 
3.-  Els qui la rebin en herència o en llegat hauran d’interessar la transmissió en 

un període màxim de sis mesos, comptats a partir de la data de la mort de la 
persona titular, ampliables sis mesos més prèvia sol·licitud del interessat. Si no 
es formula la sol·licitud en l’esmentat termini, es declararà extingida 
l’autorització. 

 
4.-  L’autorització de la transmissió no serà efectiva fins que la persona 

adjudicatària no en satisfaci els drets previstos a l’ordenança fiscal 
corresponent quan hagi de fer-ho, subrogant-se en tots els drets i obligacions 
derivats de la concessió pel temps corresponent que resti per a finalitzar el 
termini. 

 
 

Article 17. 
 
1.-  En un mateix mercat cap persona física o jurídica, no podrà superar en la 

titularitat de la concessió els percentatges del total de números existents que 
tot seguit s’indiquen: 
 
10% pel Mercat Municipal de Sant Ildefons 
20% pel Mercat Municipal de Marsans i del Centre 
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Article 18. 
 
Sense perjudici de l’establert en altres articles d’aquest Reglament, les concessions 
s’extingeixen per: 
 
a)  Renúncia expressa i per escrit de la persona titular de la concessió 
 
b)  Declaració de fallida  de la persona titular, declarada per resolució ferma 
 
c)  Causes sobrevingudes d’interès públic encara que sigui abans de l’acabament 

del termini pel qual s’acordés, indemnitzant d’acord a la Llei d’expropiació 
forçosa vigent.  

 
d)   Mort de la persona concessionària, llevat el que estableix per aquest 

supòsit el present Reglament 
 
e)  Dissolució de la societat titular 
 
f)  Cessió del lloc de venda a una tercera persona sense complir els requisits 

prescrits en aquest Reglament 
 
g)  Pèrdua d’alguna de les condicions exigides per a optar a la concessió en aquest 

Reglament 
 
h)  No ocupar-se o romandre tancat el lloc de venda per espai d’un mes, llevat que 

concorri alguna causa justificada a criteri de l’òrgan que va atorgar la 
concessió, degudament motivat. S’exclou el període vacacional degudament 
informat. No interromprà el termini l’obertura del lloc de venda durant un o 
més dies a l’efecte de simular una aparença de venda. A aquests efectes, 
s’estimarà que existeix simulació quan la quantitat i classe d’articles posats a 
la  venda no es corresponguin amb el que pugui considerar-se l’activitat normal 
del lloc de venda. 

 
i)  Greu incorrecció comercial i incompliment de les obligacions sanitàries 
 
j)  Manca de pagament per part de l’adjudicatari o l’adjudicatària dels drets 

econòmics d’adjudicació del lloc de venda 
 
k)  Transcurs del termini assenyalat a l’adjudicació per la vigència de la concessió 
 
 
Article 19. 
 
1.-  Les persones adjudicatàries, al termini de la concessió, qualsevol que en sigui la 

causa, hauran de deixar lliures i buits a disposició de l’Ajuntament els llocs de 
venda objecte de la utilització. 
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2.-  Quan no sigui així, l’Administració municipal podrà acordar i executar per si 

mateixa el llançament per via administrativa. 
 
 
 
IV.- DRETS I OBLIGACIONS DELS CONCESSIONARIS 
 
Article 20. 
 
Correspon a les persones concessionàries dels llocs de venda el dret a utilitzar els 
béns de titularitat pública necessaris per a poder portar a terme les seves activitats 
en la forma establerta. 
 
 
Article 21.  
 
Els llocs de venda adjudicats seran atesos per aquelles persones que en siguin 
titulars. En el cas de les persones jurídiques, pels qui les representin. No obstant això, 
podrà ser atesos per personal dependent o conjugue, descendent o ascendent, 
complint els requisits legals laborals i d’altra que li sigui d’aplicació. 
 
La persona titular de la concessió menor d’edat o major d’edat incapacitada serà 
representada, segons els casos, pel seu pare, mare, tutor o tutora, conforme al que es 
disposa en la legislació civil. 
 
 
Article 22. 
 
Als efectes del previst en els articles anteriors el director o la directora del Mercat 
podrà requerir en tot moment que el personal que realitza l’activitat al lloc de venda 
acrediti que n’és l’adjudicatari de la concessió, cònjuge, personal dependent o, 
descendent o ascendent de la persona concessionària, que compleixen amb els 
requisits legals laborals i d’altra que li sigui d’aplicació . Si no ho fa es suposarà que 
l’autorització ha estat irregularment cedida i, prèvia la instrucció del corresponent 
expedient, es declararà la seva caducitat sense que procedeixi cap mena 
d’indemnització. 
  
 
Article 23. 
  
Les persones titulars podran cedir els seus drets concessionats sobre els llocs de 
venda en la forma i condicions fixades per aquest Reglament. 
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Article 24.  
 
Justificant-ne la necessitat, i sempre que l’Ajuntament ho estimi oportú, l’adjudicatari 
o l’adjudicatària podrà cedir accidentalment el lloc de venda per temps determinat 
fins un màxim de quatre anys, renovable automàticament una vegada satisfets els 
imports previstos a la corresponent ordenança fiscal. 
 
No obstant això, l’adjudicatari o l’adjudicatària inicial mantindrà davant 
l’Ajuntament la condició de titular de la concessió, essent responsable a efectes 
concessionats de les obligacions i infraccions que pugui cometre la persona 
cessionària en relació al lloc de venda. D’altra banda, la persona cessionària, d’acord 
amb la legislació sectorial corresponent, haurà de donar- se d’alta de l’Impost 
d’Activitats Econòmiques, així com de fer-se càrrec de les obligacions derivades del 
règim laboral. 
 
 
Article 25. 
  
Les persones concessionàries hauran de: 
  
a)  Utilitzar els llocs de venda, els magatzems i les cambres exclusivament per a 

la venda, dipòsit i conservació de productes i objectes propis del seu negoci. 
 
b)  Conservar en bon estat els elements de domini públic, els llocs de venda i les 

instal·lacions utilitzats 
 
c) Exercir ininterrompudament l’ activitat comercial, durant l’horari establert, 

complint el que estableixi la normativa higiènic sanitària pel que fa al 
transport, conservació, manipulació i venda dels productes 

 
d)  Vetllar perquè els seus respectius llocs de venda, incloent els sostres, 

magatzems i cambres estiguin nets, lliures de residus i en perfectes condicions 
higièniques i de presentació. 

 
e)  Contribuir a la neteja, conservació i vigilància del mercat en la forma i 

condicions que s’estableixin en aquest Reglament 
 
f)  Atendre les compradores i els compradors amb la deguda amabilitat i 

deferència 
 
g)  lliurar en el moment de la venda,  el tiquet de compra corresponent 
  
h)  Satisfer el cànon i altres exaccions que corresponguin 
 
i)  Estar al corrent de totes les obligacions exigides per la legislació laboral i de la 

Seguretat Social 
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j)  Satisfer l’import dels danys i perjudicis que la pròpia persona titular, els 

seus familiars o el personal dependent causin en els béns objecte de la 
concessió i a les instal·lacions o l’edifici del mercat 

 
k)  Facilitar les dades que li requereixi la direcció d’acord amb el que preveu 

aquest Reglament 
 
l)  Complir totes les obligacions que resultin d’aquest Reglament, així com les 

ordres i instruccions de l’autoritat municipal 
 
 
Article 26. 
  
Els adjudicataris i en el seu cas els venedors, estan obligats a exhibir a la direcció del 
mercat, al personal tècnic municipal i a la inspecció sanitària competent tots els 
articles que tinguin per a la venda, inclosos els dipositats en armaris, neveres, 
magatzems i cambres frigorífiques, sense que puguin oposar-se al reconeixement dels 
mateixos ni a la seva inutilització, cas que siguin declarats, previ dictamen de la 
inspecció sanitària, nocius per a la salut pública. 
 
 
 
V.- NETEJA, CONSERVACIÓ, VIGILÀNCIA DELS MERCATS I ASSOCIACIONS DE 
VENEDORS I VENEDORES. 
 
Article 27. 
 
1.-  L’Administració municipal serà l’encarregada de realitzar les obres, d’introduir 

noves instal·lacions o serveis així com de millorar les instal·lacions i serveis 
existents en el mercat en qualsevol de les formes legalment autoritzades, que 
seran sufragades pels concessionaris dels llocs, amb la percepció dels tributs 
que per aquests conceptes autoritzin les corresponents ordenances fiscals. 

 
2.-  L’execució de les obres de conservació i manteniment ordinaris de l’edifici i 

restants llocs d’utilització comuna, cambres frigorífiques i altres instal·lacions 
existents al mercat, així com els serveis propis del mercat seran duts a terme 
per l’Administració municipal, directament per l’associació de venedors i 
venedores o a través d’un tercer prèvia licitació. Les despeses corresponents a 
aquestes obres i serveis seran derramades entre les venedores i els venedors. 

 
3.-  Correspon també als concessionaris dels llocs de venda contribuir a les 

despeses de neteja, conservació, promoció, publicitat i altres serveis comuns 
del mercat en la forma i condicions que s’estableixin d’acord amb aquest 
Reglament i, en el seu cas, amb la corresponent ordenança fiscal. 
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Article 28. 
  
L’Ajuntament no assumirà cap responsabilitat pels danys, subtraccions o 
deteriorament de les mercaderies, tampoc no assumirà la responsabilitat d’una 
veritable i pròpia custòdia, encara que proveeixi de vigilància el mercat. 
 
 
Article 29. 
 
En el desenvolupament de l’obligació que assenyala als concessionaris dels mercats 
l’epígraf e) de l’article 25 d’aquest Reglament, la neteja, conservació seran 
sufragades de les formes següents: 
 
a) Per l’Ajuntament, mitjançant les corresponents taxes.  
b) Directament pels adjudicataris de la concessió, mitjançant les seves associacions, al 

es quals es refereixen els articles següents. 
 
 
Article 30. 
 
En ser establertes per l’Ajuntament les associacions de venedors i venedores en el 
cas b) de l’article anterior, totes les persones adjudicatàries dels llocs de venda 
existents al mercat hauran de pertànyer obligatòriament a l’associació i estaran 
obligades a contribuir-hi econòmicament per a sufragar-ne les despeses i estar al 
corrent de pagament. Sent un requisit més dels mencionats a l’apartat 15.1 a tindre en 
compte per tal que els adjudicataris del llocs de venda puguin cedir la concessió a 
altres persones. 
 
L’Ajuntament també contribuirà econòmicament a sufragar-ne les despeses 
d’aquelles parades que estiguin buides, per tant, en possessió de l’Ajuntament. 
 
 
Article 31.  
 
Per a l’establiment d’una associació de venedors i venedores del mercat 
s’hauran d’aprovar uns estatuts tipus en el quals es regularan de manera especial: 
 
a)  Drets i obligacions de les persones associades 
 
b)  El repartiment del cost de les obres i els serveis 
 
c)  La composició dels òrgans directius de l’associació, de la qual hauran de formar part 

representants de les persones associades 
  
d)  El funcionament de l’associació 
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VI.- OBRES, INSTAL.LACIONS DELS LLOCS DE VENDA I SERVEIS  
 
Article 32. 
 
1.-  Les obres i instal·lacions que es realitzin en els llocs de venda i magatzems i 

estiguin unides de manera permanent al terra, parets i altres elements 
integrants de l’immoble del mercat, restaran de propietat municipal. 

 
2.-  S’entendrà que aquestes obres i instal·lacions estaran unides de manera 

permanent quan no puguin separar-se dels terres, parets o elements sense 
produir-hi danys i deteriorament. 

 
 
Article 33. 
 
1.-  Sense previ permís de l’Administració municipal no podrà practicar-se 

obres ni instal·lacions de cap mena en els llocs de venda i magatzems dels 
mercats. 

 
2.-  Quan la importància de les obres ho aconselli, i en tot cas quan afectin 

l’estructura o emplaçament dels llocs de venda o magatzems, es precisarà que 
prèviament a la concessió del permís se n’emeti un informe dels serveis tècnics 
municipals. 

 
 
Article 34. 
 
1.-  Aniran a càrrec dels concessionaris les obres d’adaptació i millora dels llocs de 

venda, i totes les instal·lacions que haguessin de realitzar-s’hi així com les 
despeses de conservació d’aquests llocs de venda i instal·lacions. 

 
2.-  Aquestes obres i instal·lacions i els treballs de conservació indicats seran 

realitzats pels propis adjudicataris de la concessió, llevat que l’Ajuntament 
n’acordi l’execució per ell mateix i sense perjudici en aquest cas de reclamar el 
seu import als referits concessionaris en la manera que procedeixi. 

 
 
Article 35. 
  
En tot allò previst en el present Reglament, en relació amb les obres i 
instal·lacions, als llocs de venda o magatzems del mercat els concessionaris hauran 
d’ajustar-se a les normes aprovades o que procedeixi aprovar en endavant per 
l’Ajuntament. 
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Article 36. 
  
Seran a compte dels concessionaris les instal·lacions necessàries per al 
subministrament als llocs de venda i magatzems d’aigua, manteniment dels 
desaigües, gas, telèfon i electricitat i les despeses de conservació d’aquestes 
instal·lacions; 
 
Havent d’estar aquestes instal·lacions a norma, degudament certificades per 
instal·ladors autoritzats i adequades en cada moment a la normativa en vigor 
d’aplicació. 
 
 
Article 37. 
 
Les instal·lacions frigorífiques i de congelació de cada lloc hauran de reunir tots els 
requisits tècnics i de seguretat que els són propis, així com disposar de les respectives 
autoritzacions. 
 
 
VII.- INSPECCIÓ SANITÀRIA 
 
Article 38. 
 
1.-  Correspondrà a la inspecció sanitària competent la vigilància sanitària dels 

articles que s’expenguin o emmagatzemin al mercat. 
 
2.-  A tal efecte s’haurà de: 
 

a)  Comprovar l’estat sanitari dels articles alimentaris d’origen animal o 
vegetal que s’expenguin o emmagatzemin al mercat 

 
b)  Inspeccionar les condicions higiènic sanitàries dels llocs de venda, 

magatzems, cambres frigorífiques, instal·lacions i dependències dels 
mercats 

 
c)  Procedir al decomís dels gèneres que no es trobin en les degudes condicions 

per al consum 
 
d)  Aixecar actes com a conseqüència de les inspeccions realitzades 
 
e)  Emetre informes sobre el resultat de les inspeccions i anàlisis practicades 

 
 
Article 39. 
 
1.-  La inspecció sanitària competent actuarà de manera permanent i per la 

seva pròpia iniciativa. 
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2.-  Així  mateix, atendrà les denúncies que se li dirigeixin sobre l’estat o 

qualitat dels productes venuts al mercat, prenent les oportunes mesures per a 
evitar els fraus que es puguin cometre. 

 
3.-  Quan alguna compradora o algun comprador formuli reclamacions respecte a 

l’estat dels gèneres adquirits, la direcció del mercat ho posarà en coneixement 
de la inspecció sanitària competent i aquesta comunicarà el resultat de les 
anàlisis efectuades. Una vegada coneguts els resultats es podrà donar curs a 
les reclamacions i sancions corresponents pel procediment establert per la 
normativa general. 

 
 
Article 40. 
 
Els adjudicataris i en el seu cas els venedors, no podran oposar-se a la inspecció ni al 
decomís per causa justificada de les mercaderies. 
 
 
Article 41. 
 
El gènere declarat en males condicions sanitàries serà destruït segons el que disposi 
la inspecció sanitària competent, a l’objecte que no pugui consumir-se. 
 
 
Article 42. 
 
En el  decomís, el personal sanitari competent aixecarà acta oficial detallant la 
procedència, classe i pes del gènere; nom del venedor o de la venedora i altres dades 
necessàries per a la perfecta determinació del servei efectuat. 
 
 
 
VIII.- FALTES I SANCIONS 
 
Article 43. 
 
Els titulars de la concessió dels llocs de venda seran responsables de les infraccions en 
les disposicions d’aquest Reglament, que facin ells o  els seus familiars o personal 
dependent assalariat que presti serveis en el lloc de venda. 
 
La responsabilitat de les infraccions comeses pels proveïdors o pel personal que 
efectuï les obres de reparació i conservació dels llocs de venda, magatzems, i gàbies 
de cambres frigorífiques recau en els autors, sense perjudici de la responsabilitat que 
correspongui als titulars dels llocs de venda encara que sigui per negligència simple. 
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Article 44. 
 
Les infraccions derivades de l’exercici de les activitats regulades per aquest 
Reglament, seran sancionades d’acord amb el que es disposa a la normativa vigent 
sobre disciplina del mercat i de defensa de les persones consumidores o usuàries, en 
allò que hi sigui d’aplicació i d’acord amb la resta de disposicions concordants. 
 
 
Article 45.  
 
Les infraccions administratives a les disposicions d’aquest Reglament i altres 
disposicions concordants poden constituir faltes lleus, greus i molt greus. 
 
 
Article 46. 
 
Són faltes lleus: 
 
a)  La negligència respecte a l’acurada pulcritud i netedat de les persones, dels 

llocs de venda, magatzems i cambres frigorífiques que utilitzi cada venedora o 
venedor 

 
b)  La inobservança de qualsevol instrucció emanada de la direcció 
 
c)  L’incompliment de normes que regulin el funcionament normal del mercat 
 
d) El comportament no reiterat contrari al civisme i normes de convivència  
 
e)  Manca de preus en algun article, de forma no reiterada 
 
f)  No tenir les balances perfectament visibles o tenir-les desnivellades en forma 

no reiterada 
 
g) Venda d’articles no autoritzats 
 
h)  Ús indegut de les dependències del mercat 
 
i)  El proveïment deficient o el tancament no autoritzat dels llocs de venda d’un a 

tres dies 
j)  La utilització per ús privatiu, de béns i serveis comuns o de titularitat 

municipal 
 
k)  Qualsevol altra infracció d’aquest Reglament no qualificada com a falta greu o 

molt greu 
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Article 47. 
 
Seran considerades faltes greus: 
 
a)  No conservar els albarans justificatius de les compres en el lloc de venda  
 
b)  Reincidència d’una mateixa falta lleu en període no superior a quinze dies 
c)  Reincidència de faltes lleus dins d’un període de temps no superior a un any  
 
d)  Els aldarulls que es produeixin dintre del mercat 
 
e)  La desobediència ostensible de les ordres o instruccions de la direcció  
 
f)  Les ofenses a la direcció o al personal empleat del mercat 
 
g)  Les alteracions en la quantitat i qualitat dels gèneres 
 
h)  La modificació de l’estructura o instal·lacions dels llocs de venda i magatzems, 

sense autorització municipal 
 
i)  Causar dolosament i negligentment danys a l’edifici, llocs de venda, 

magatzems i instal·lacions 
 
j)  El tancament no autoritzat del lloc de venda per més de tres dies laborables, 

sense cap causa que ho justifiqui 
 
 
Article 48. 
 
Són faltes molt greus: 
 
a)  La reiteració de qualsevol falta greu de les establertes en el present Reglament 

dins d’un temps no superior a un any 
 
b)  Mantenir el lloc de venda tancat o sense productes per a la venda per un 

període de temps superior a 15 dies, sense cap causa que ho justifiqui 
 
c)  El traspàs o cessió del lloc de venda adjudicat sense complir les disposicions 

d’aquest Reglament 
 
 
Article 49. 
 
Les sancions aplicables per la comissió d’alguna de les infraccions previstes en els 
articles anteriors seran les següents:  
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a)  Per a faltes lleus: 
 

-  advertiment 
-  multes de fins a 750  euros 
-  suspensió de la venda durant 3 dies laborals 

 
b)  Per a faltes greus: 
 

-  multes de 750,01 a 1.500 euros, amb advertiment de suspensió de venda 
-  suspensió de la venda durant 15 dies. 

 
c) Per a les faltes molt greus: 
 

-  multes de 1.500,01 a 3000 euros , amb suspensió de la venda durant 30 dies 
-  la revocació de la concessió sense dret a indemnització 

 
Es portarà per cada mercat un registre on quedi constància dels advertiments i 
sancions que hagin estat imposats als concessionaris dels diferents llocs de venda. 
 
 
 
Article 50. 
 
Les sancions podran anar acompanyades de les següents actuacions administratives: 
 
1.-  El decomís dels articles que motiven la infracció 
2.-  La suspensió d’obres i instal·lacions 
3.-  Les multes i recàrrecs previstos en les ordenances fiscals i resolucions 

municipals 
 
 
 
Article 51. 
 
La imposició de les sancions correspon a l’alcaldia i requerirà un expedient  previ que 
serà tramitat amb les garanties que preceptua la normativa vigent i, per tant, amb 
audiència de la persona interessada. 
 
 
 
Article 52. 
 
Les infraccions que han de ser sancionades per autoritats diferents de la municipal es 
posaran en coneixement d’aquelles als efectes que procedeixin. 
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IX.- ARTICLES DE VENDA AUTORITZATS 
 
Article 53. 
 
Els llocs de venda dels mercats es subjectaran a les denominacions genèriques que es 
consignen a continuació, les quals es classifiquen com així mateix s’indiquen, i en 
cadascuna d’elles podran expendre’s, únicament i exclusivament, els articles que es 
detallen a continuació: 
 
A.- ARTICLES BÀSICS 
 
1.- PEIX I MARISC 
 
Comprendrà la venda de tota classe de: 
  
Peix i marisc fresc i congelat. 
Articles semielaborats, refrigerats, congelats i precuinats, la fórmula quantitativa dels 
quals tingui com a ingredient principal el peix i el marisc 
 
2.- PESCA SALADA I CONSERVES 
 
Comprendrà la venda de tota classe de: 
 
Peix i marisc salat, sec, fumat, deshidratat, liofilitzat i dessecat o remullat en 
salmorra. 
Conserves i semiconserves vegetals i animals, degudament envasades. 
Maioneses, salses, codonyat, gelea, sal, vinagre, condiments i espècies. Olives, 
confitats i escabetxats. 
Fruites en almívar, en el seu suc, en melmelada o en pasta. 
Són els únics autoritzats a detallar conserves vegetals i de peix, olives, confitats i 
escabetxats. 
Articles semielaborats, refrigerats, congelats i precuinats la formula quantitativa dels 
quals tingui com a ingredient principal algun dels  articles autoritzats per a la venda. 
 
3.- CARNISSERIA I DESPULLES 
  
Comprendrà la venda de tota classe de: 
 
Carns fresques, frigoritzades o congelades de bestiar boví, oví, cabrú i equí. Despulles 
fresques, refrigerades o congelades d’aquestes espècies animals. Articles 
semielaborats, refrigerats, congelats i precuinats, la fórmula quantitativa dels quals 
tingui com a ingredient principal algun dels articles autoritzats per a la venda. 
 
4.- CANSALADERIA I XARCUTERIA 
 
Comprendrà la venda de tota classe de: 
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Carns de porc fresques, frigoritzades, congelades, salades o fumades. Cansalada 
fresca, salada i altres derivats del porc. 
Carn embotida, embotits, pernils, mantegues, patés i foie-gras. Formatges, 
mantegues i margarines sense cacau. 
Articles semielaborats, refrigerats, congelats i precuinats, la formula quantitativa dels 
quals tingui com a ingredient principal productes del porc. 
 
5.- POLLERIA, CAÇA I OUATERIA 
 
Comprendrà la venda de tota classe de: 
 
Aus comestibles i conills. Caça menor. 
Ous comestibles. Cargols de terra. 
Articles semielaborats, refrigerats, congelats i precuinats, la formula quantitativa dels 
quals tingui com a ingredient principal els articles autoritzats per a la venda. 
 
6.- FRUITES I VERDURES 
 
Comprendrà la venda de tota classe de: 
 
Fruites i llegums frescos, frigoritzats i congelats. 
Verdures, hortalisses, bolets i herbes alimentàries fresques, dessecades, frigoritzades 
i congelades. Patates i altres tubèrculs. Cocos. 
Castanyes tendres. Olives verdes. 
Alls i cebes. Cargols de terra. 
 
7.- COMESTIBLES, LLETERIA, LLEGUMS I CEREALS. 
 
Comprendrà la venda de tota classe de: 
 
Cereals i les seves farines, purés i sèmoles. Llegums secs, cuits i remullats, i ensalada 
russa. 
Pastes per a sopa, extractes de brou, sopes preparades i altres productes cuits 
i precuinats en els que els articles autoritzats a vendre, constitueixin el seu 
ingredient principal. 
Fruites i llavors seques, dessecades, pelades, torrades i salades, envasades o 
detallades. 
Patates fregides i cuites, cotnes, “ganchitos” i similars. 
Cafès, els seus extractes, derivats i succedanis, tes i tota classe d’infusions. Cacau i 
xocolata i els seus derivats i succedanis. 
Pastisseria, confiteria, pastes i dolços industrials. 
Galetes, coques, torrons, neules, polvorons i “mantecados”. 
Llet, formatges, mató, nata, mantegues, margarines, iogurts i similars. Flams, 
cremes, altres postres preparades i llevats. 
Gelats, batuts i orxates, excepte en forma de consumició. Aliments propis per als 
lactants. 
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Caramels, dolços i xiclets. 
Conserves i semiconserves vegetals sense detallar. 
Fruites en almívar, en el seu suc, en melmelada o en pasta. Olis comestibles envasats. 
Maioneses, salses, condiments i tota classe d’espècies. Mel, sucre, sal i vinagre. 
Tot tipus de begudes, amb o sense alcohol, embotellades o envasades i amb marca. 
Es prohibeix qualsevol tipus de consumició, havent-se d’expendre sempre les 
ampolles o envasos tancats, ja que s’entén que no són per a consum 
immediat. 
 
8.- CONGELATS I PRECUINATS 
 
Comprendrà la venda de tota classe de: 
 
Productes alimentaris congelats, envasats o detallats. 
Productes alimentaris cuinats, precuinats o condimentats, envasats o detallats, 
obtinguts mitjançant tractament culinari industrial o d’elaboració artesana, si estan 
legalment autoritzats. Aquests articles, tant si es venen al detall com si no, hauran 
de servir-se perfectament embolicats o envasats ja que no són per a consum 
immediat. Els precuinats no podran ser elaborats a l’interior del mercat; així mateix, 
hauran d’estar provistos de la documentació pertinent de sanitat, procedència i data 
d’elaboració. 
 
B.- ARTICLES COMPLEMENTARIS 
 
9.- DESPATX DE PA I PASTISSERIA 
 
Comprendrà la venda de tota classe de: 
 
Pa comú i especial, en tots els seus formats i varietats. 
Productes de la massa del pa. Amb la instal·lació adequada pot comprendre la venda 
de pa calent. 
Pastisseria, confiteria, pastes o dolços d’elaboració artesanal. 
Galetes, coques, torrons, neules, polvorons i “mantecados”. Bombons, caramels, 
dolços i xiclets. 
 
10.- RESTAURANT-BAR 
 
Estan autoritzats per a servir al públic, únicament en forma de consumició, tota 
classe d’articles de menjar i beure. 
 
11.- PERFUMERIA I NETEJA 
 
Comprendrà la venda de tota classe de: 
 
Productes de perfumeria, bellesa i higiene personal. 
Articles i productes destinats a la neteja de la llar i de la roba, inclosos 
recipients i estris. 
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Insecticides domèstics envasats i espelmes. Vernissos, pintures i els estris que els són 
propis. 
 
C.- ALTRES ARTICLES 
 
12.- PRODUCTES DIETÈTICS 
 
Comprendrà la venda de tota classe de: 
 
Productes de règim, corporals i de cosmètica natural i dietètics i herbes. Plantes i 
infusions medicinals i aromàtiques,  
 
13.- ALIMENTS PER A ANIMALS DOMÈSTICS 
 
Comprendrà la venda de tota classe de: 
 
Aliments i preparats per a animals domèstics, envasats o al detall. 
Objectes, estris, gàbies, etc. destinats als mateixos animals. No podran vendre’s ni 
guardar-se animals vius. 
 
14.- FLORS I PLANTES 
 
Comprendrà la venda de tota classe de: Flors i plantes, naturals i artificials. 
Llavors, adob, productes i estris relacionats amb la jardineria. 
 
15.- ESPECIALITATS ALIMENTÀRIES 
 
Comprendrà la venda de qualsevol especialitat alimentària, no compresa en les 
denominacions anteriors, que, prèvia memòria comercial, sigui aprovada per l’òrgan 
competent. 
 
16.- NO ALIMENTÀRIES 
 
Comprendrà la venda d’articles no comestibles no compresos en les denominacions 
anteriors. 
 
17.- SERVEIS 
 
Comprendrà la venda de tot tipus de prestació de serveis a la clientela i les persones 
usuàries del mercat. S’hi inclouen les màquines expenedores i els aparells d’oci i 
infantils. 
 
18.- AUTOSERVEI 
 
Comprendrà la venda d’una o diverses denominacions autoritzades, en règim 
d’autoservei. 
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Article 54. 
 
1.- Amb l’objecte que al mercat el públic consumidor trobi sempre en quantitat 
suficient els productes compresos en les denominacions genèriques, hauran d’existir 
com a mínim les parades següents: 
 
 
ARTICLES BÀSICS 
 SANT ILDEFONS MARSANS CENTRE 
 
FRUITES I VERDURES 14 3 2 
PEIX I MARISC 12 4 4 
PESCA SALADA I CONSERVES 4 2 2 
CARNISSERIA I DESPULLES 10 3 3 
POLLERIA, CAÇA I OUATERIA 12 3 4 
CANSALADERIA-XARCUTERIA 14 4 4 
COMESTIBLES, LLETERIA, LLEGUMS I CEREALS 8 3 2 
CONGELATS I PRECUINATS 1 2 1 
 
ARTICLES COMPLEMENTARIS 
 
RESTAURANT-BAR 2 1 1 
DESPATX DE PA I PASTISSERIA 2 1 1 
PERFUMERIA I NETEJA 1 1 1 
 
ALTRES ARTICLES 
 0 0 0 
 
 
Article 55. 
 
1.-  No podrà canviar-se la denominació genèrica assignada a cada lloc de venda, 

llevat dels casos següents: 
 

a)  Quan restin vacants després de celebrada la subhasta  per l’adjudicació 
 

b)  Quan la persona adjudicatària d’un lloc de venda sol·licités el contigu o els 
contigus per a destinar-los a la venda d’una de les qualssevol 
denominacions genèriques assignades al lloc o llocs que formin la unitat de 
venda o parada pròpia, es tindrà en compte les limitacions establertes en els 
articles 17è i 54è   

 
c)  Quan s’acompleixin totes i cadascuna de les següents condicions: 
 

-  que en donar de baixa un dels llocs de venda de la denominació 
genèrica assignada, el total resultant no quedi per sota dels mínims 
establerts en l’article 54è. 

-  que la persona peticionària no estigui afectada per cap de les 
limitacions establertes en l’article 17è. 
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d)  Quan, sense rebaixar els mínims establerts en l’article 54è. per a la 
denominació que ostenta el o la sol·licitant, l’adjudicatari d’un lloc de venda 
demanés el canvi de denominació a una activitat nova en el mercat, 
compatible comercialment i sanitàriament amb els articles existents. 

 
e)  Quan sigui sol·licitada permuta:  

 
- la permuta es considerarà interior quan sigui sol·licitada entre llocs de 

venda de la mateixa persona adjudicatària que formin una sola parada. 
- la permuta es considerarà exterior quan sigui sol·licitada entre llocs de 

venda de diferents adjudicataris o adjudicatàries o que, encara que 
siguin de la mateixa persona concessionària, no formin part de la 
mateixa parada. 

 
2.-  En el supòsit de l’apartat e), quan es sol·liciti permuta interior, serà suficient 

l’informe favorable de la direcció del mercat. 
 
3.-  En el supòsit dels apartats b), c), d) i e), si es tracta de permuta exterior, la 

petició s’anunciarà durant 15 dies naturals al tauler d’anuncis del mercat 
corresponent i dintre d’aquest termini podrà formular al·legacions qui se’n 
consideri afectat. 

 
En el cas que es formulin suggeriments o al·legacions, aquestes seran resoltes 
per l’òrgan competent de l’Administració municipal. 

 
4.-  Els llocs de venda de peix i marisc, per les seves especials característiques, no 

podran situar-se fora dels límits de la zona que actualment ocupen. 
 
 
Article 56.  
 
Tots els mercats disposaran de compactador, que recollirà les deixalles que hi siguin 
generades, es facilitarà la recollida selectiva de residus mitjançant la instal·lació dels 
contenidors homologats. 
 
 
Article 57. 
 
1.-  L’Ajuntament podrà crear noves denominacions no contemplades en l’article 

53è. i que es consideri que són compatibles amb els restants productes que 
s’expedeixen als mercats. 

 
2.-  Per a la venda de productes congelats, frigoritzats i precuinats, així com de 

qualsevol altre producte que ho requereixi sanitàriament, és imprescindible 
disposar de la instal·lació de fred adequada, de conformitat amb la normativa 
vigent, i exhibir-hi o col·locar-hi la mercaderia en la forma que igualment es 
determini. 
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3.-  Les parades formades per dos o més llocs de venda podran distribuir els articles 

autoritzats per vendre d’acord amb les seves necessitats comercials, respectant 
en tot moment les normes sanitàries. 

 
4.- De qualsevol article o producte que no figuri inclòs en algun dels apartats, 

prèvia sol·licitud escrita degudament argumentada, en podrà ésser autoritzada 
la venda provisionalment en forma de “a precari” a qui per similitud comercial i 
sanitària millor hi correspongui. 

 
5.- Així mateix, tenint en compte les mateixes consideracions comercials i 

sanitàries mencionades en el paràgraf precedent, es resoldran els casos de 
dubte que puguin presentar-se sobre a qui correspon vendre determinats 
articles. 

 
 
 
X.- FUNCIONAMENT 
 
Article 58. 
 
1.-  Tots els llocs de venda hauran d’estar totalment nets i proveïts per a la venda a 

les 8 hores del matí. 
 

Aquells concessionaris que necessitin més temps per a la preparació dels 
articles de venda, el sol·licitaran a la direcció del mercat, que resoldrà segons 
les circumstàncies del cas. 
 
Les venedores i els venedors podran entrar i sortir dues hores abans o després 
de les assenyalades per obrir i tancar els seus llocs de venda i preparar i 
retirar els seus gèneres. Per l’autoritat competent podrà modificar-se aquest 
horari si es considera oportú, en atenció als horaris dels mercats centrals i 
escorxadors majoristes. 
 
Les parades de l'exterior i els llocs de venda especial estaran subjectes al que 
estableixin els horaris comercials de la Generalitat de Catalunya. 

 
2.-  No pot iniciar-se la venda fins que no estiguin col·locats absolutament tots els 

preus dels articles a vendre. 
 
3.-  Es col·locarà el preu corresponent a cadascuna de les varietats que hi hagi 

exposades per a la venda, fixant sobre la mercaderia una banderola o cartell on 
se’n consigni el preu per quilo, dotzena o peça. Resta prohibit alterar el preu 
dels articles exposats a la venda, havent de continuar amb l’establert al principi 
de la jornada. Solament en sentit favorable al públic es permetrà l’alteració del 
preu inicial. 
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4.-  A la banderola o cartell haurà de constar-hi la denominació, la categoria i la 

varietat del producte. 
 
5.-  És obligatori facilitar al públic una informació clara, concreta i precisa sobre 

tots els productes exhibits i disposats per a la venda. En cas de produir- se 
queixa o reclamació per manca de claredat en les indicacions de preus, 
categories o varietats, es resoldrà sempre a favor de la interpretació que més 
beneficiï el públic. 

 
 
Article 59. 
 
1.-  Les bàscules hauran d’ésser perfectament visibles per al públic i funcionar 

correctament. 
 
2.-  Les compradores i els compradors, durant la seva estada al mercat, hauran de 

mantenir intactes els productes adquirits. Quan hi hagi disconformitat amb el 
pes podran sol·licitar a la direcció el repès i s’atendrà discrecionalment la 
reclamació que pugui efectuar-se, donat que pot produir-se una incorrecta 
manipulació o deficient conservació dels productes, especialment si aquests ja 
han sortit al mercat. 

 
 
Article 60. 
 
El peix destinat a la venda haurà d’estar ben estès sobre coves amb gel abundant o bé 
en caixes de fusta o d’un material d’un sol ús o de plàstic net. El gènere sempre haurà 
de ser recobert de gel.  
 
 
Article 61. 
  
Resta prohibit anunciar a plena veu el gènere en venda, requerint l’atenció del públic. 
 
 
 
XI.- LES CAMBRES FRIGORÍFIQUES 
 
Article 62. 
 
Les cambres frigorífiques del mercat s’utilitzaran per a la conservació dels gèneres 
destinats a la venda pública. 
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Article 63.  
 
Les cambres frigorífiques es dividiran en departaments destinats a conservar 
cadascuna de les diferents classes de mercaderies que necessiten un departament 
especial. 
 
 
Article 64. 
 
Els departaments mencionats a l’article anterior es dividiran en gàbies, que 
s’ajustaran a la distribució que en fixin els serveis tècnics municipals, podent, no 
obstant, modificar-se per a atendre les necessitats de les venedores i els venedors a 
càrrec dels quals aniran les despeses ocasionades. 
 
 
Article 65. 
 
1.-  En cas de manteniment o reparació de les cambres frigorífiques, se’n podrà 

suspendre temporalment el servei. 
 
2.-  Si fos necessari,  les persones usuàries desallotjaran les cambres ocupades 

durant el període que calgui, prèvia notificació per part de l’Ajuntament a la 
persona interessada amb 7 dies d’anticipació i sense dret a indemnització. 

 
3.-  Quan fos necessari per a poder efectuar qualsevol reparació urgent, podran 

desallotjar-se les gàbies de manera immediata en presència de les 
persones que en són usuàries, sense dret a cap indemnització. 

 
 
Article 66. 
 
L’accés a les cambres es permetrà dues hores abans i després de les assenyalades 
per a l’obertura i el tancament al públic del mercat, restant- hi totalment prohibit 
l’accés en qualsevol altre moment, llevat en supòsits especials autoritzats 
expressament per la direcció del mercat. 
 
 
Article 67. 
 
Els concessionaris del mercat sol·licitaran per escrit a la direcció l’arrendament de la 
gàbia, que els serà atorgada d’existir vacant, i mitjançant el pagament de les taxes 
que corresponguin. 
 
 
Article 68. 
  
Són obligacions de la persona arrendatària: 
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a) Mantenir les gàbies en perfecte estat de neteja i higiene 
 
b) Realitzar al seu càrrec les reparacions necessàries per a la seva conservació 
 
c) Dipositar els productes a l’interior de la gàbia, restant prohibit en 

conseqüència dipositar-los a sobre, així com en els passadissos de les cambres. 
En aquest supòsit es procedirà a la retirada del gènere sense previ avís ni dret 
a indemnització. 

 
d) Llençar els residus en els contenidors col·locats a l’efecte 
 
e) Utilitzar les gàbies per emmagatzemar exclusivament el gènere destinat a la 

venda en el propi mercat 
 
f) Instal·lar a la gàbia un tancament que garanteixi la seguretat dels gèneres 

dipositats 
 
 
Article 69. 
 
Resta terminantment prohibit el sotsarrendament de les gàbies així com també 
l’entrada i conservació en aquestes de gèneres que no siguin propietat de la persona 
que les té arrendades. 
 
 
Article 70. 
  
El lloguer de gàbies s’ajustarà a les tarifes assenyalades en l’Ordenança fiscal de 
mercats, quan aquest l’efectuï l’Ajuntament. 
 
En el supòsit que el cobrament l’efectuï l’associació de venedors i venedores, aquest 
es farà en conformitat amb les tarifes aprovades per l’esmentada associació. 
 
 
Article 71. 
 
Resta prohibida l’entrada a la cambra de tota persona que no sigui arrendatària 
d’una gàbia o que no hi estigui autoritzada. 
 
 
Article 72. 
 
L’Ajuntament o l’entitat que el substitueixi en l’explotació no es responsabilitza de 
les pèrdues, deterioraments de gèneres i danys resultants de força major o causats 
per tercers. 
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Article 73. 
 
La inspecció sanitària competent podrà ordenar la retirada de la cambra dels gèneres 
que, pel seu mal estat de conservació, constitueixin un perill per a la resta de 
mercaderies dipositades. Si, requerida la  persona propietària dels productes, no els 
retirés immediatament, es procedirà a desallotjar la gàbia, sense dret, per part de la 
persona arrendatària, a cap indemnització. 
 
 
Article 74. 
 
La persona arrendatària d’una gàbia serà responsable dels danys i perjudicis que 
puguin produir-se per qualsevol causa derivada dels gèneres que hi siguin 
dipositats o per l’indegut ús que en faci. 
 
 
Article 75. 
 
Les portes de la cambra no podran deixar-se obertes fora dels casos en què sigui 
necessari per a l’accés de persones o mercaderies. 
 
 
XII.- RÈGIM ESPECIAL REGULADOR DELS LLOCS DE VENDA DE RÈGIM ESPECIAL 
 
Article 76.  
 
Els llocs de venda de règim especial  estaran destinats a la venda de llibres, música, 
material didàctic, joguines, llibreria, papereria i altres elements amb oferta cultural. 
 
 

Article 77. 
 
La concessió administrativa per a la utilització privativa dels llocs de venda de règim 
especial, no es regiran ni li seran d'aplicació els articles del present reglament que a 
continuació es relacionen :  
 
- Article 25 e del Títol IV: Drets i obligacions dels concessionaris 
- Articles 27, 30 i 31 del Títol V : Neteja, conservació, vigilància dels mercants i 

associacions de venedors i venedores. 
- Títol XI  cambres frigorífiques. 
 
 

Article 78. 
 
Aquells aspectes del Reglament que pel caràcter especial d'aquestos llocs de venda, 
que no li resultin d'aplicació, s'hauran de determinar com a obligacions específiques 
de la corresponent concessió administrativa en els Plecs de Clàusules que regulin la 
licitació. 
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DISPOSICIO ADDICIONAL 
 
ÚNICA.- Als efectes del que preveu l’article 18 k) d’aquest Reglament, s’entendrà que 
la concessió administrativa s’extingeix per les persones titulars dels llocs de venda 
dels mercats municipals en la data que tot seguit s’indica: 
 
Mercat Municipal Marsans ..........................................................  31/12/2036 
Mercat Municipal de Sant Ildefons ...............................................  31/12/2021 
Mercat Municipal Centre ..............................................................  31/12/2026 
 
Es modificaran les dates a mesura que finalitzin les concessions, donant lloc al nou 
termini de concessió d’acord amb el que estableixi el Plec de licitació. 
 
 
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Disposició final Primera 
 
Aquest Reglament, entrarà en vigor, un cop aprovat definitivament per l’Ajuntament i 
publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, quan hagi 
transcorregut el termini que preveu l’article 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
 
Disposició final Segona 
 
Aquest Reglament serà objecte d’avaluació normativa, als efectes i en el termes 
previstos a l’article 130 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, com a mínim, cada 5 anys a 
comptar de l’entrada en vigor de la primera modificació del Reglament. 
 
 
Disposició final Tercera 
 
Pel que fa a allò no regulat en aquest Reglament s’estarà a la normativa establerta 
per la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Un cop entri en vigor el present Reglament quedaran derogades aquelles disposicions 
d’inferior o igual rang que regulin les matèries objecte del present Reglament. 

... 
 



 
 

 
 

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

 

 99 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:15:50 al 00:18:50 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c36
45ceec0000?startAt=950.0 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 

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: 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 
URGENCIA PRIMERA.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PGM ALS TERRENYS PROPIETAT DE LA SOCIETAT GENERAL DE 
AGUAS DE BARCELONA AMB QUALIFICACIÓ DE ZONA VERDA I 
EQUIPAMENTS, COMPRESOS ENTRE ELS CARRERS TARRAGONÈS, 
CARRETERA DE SANT JOAN DESPÍ, CARRETERA DE SANT BOI DE LLOBREGAT I 
AVINGUDA DEL BAIX LLOBREGAT.- 
 
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA 
 
Sotmesa a votació la urgència és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 
URGENCIA PRIMERA.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PGM ALS TERRENYS PROPIETAT DE LA SOCIETAT GENERAL DE 
AGUAS DE BARCELONA AMB QUALIFICACIÓ DE ZONA VERDA I 
EQUIPAMENTS, COMPRESOS ENTRE ELS CARRERS TARRAGONÈS, 
CARRETERA DE SANT JOAN DESPÍ, CARRETERA DE SANT BOI DE LLOBREGAT I 
AVINGUDA DEL BAIX LLOBREGAT.- 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c3645ceec0000?startAt=950.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c3645ceec0000?startAt=950.0
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Aprovar provisionalment la 
modificació puntual del PGM als 
terrenys propietat de SGAB, 
compresos entre els carrers 
Tarragonès, ctra. Sant Joan Despí, 
ctra. Sant Boi de Llobregat i av. 
Baix Llobregat. 

MOCIO 
... 
 
Vist l’expedient “MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ ALS 
TERRENYS PROPIETAT DE LA SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA 
COMPRESOS ENTRE ELS CARRERS TARRAGONÈS, CARRETERA DE SANT JOAN DESPÍ, 
CARRETERA DE SANT BOI DE LLOBREGAT I AVINGUDA DEL BAIX LLOBREGAT. 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT. BAIX LLOBREGAT”, redactat per Josep Lluís Sisternas, 
arquitecte i Almudena García Cebrián, advocada al setembre 2021. 
 
Vist que en sessió de data 24 de març de 2021  el Ple de l’Ajuntament va acordar 
aprovar inicialment l’expedient esmentat, declarar la suspensió de plans urbanístics 
concrets, i de llicències, i sotmetre la modificació del planejament a informació 
pública pel període d’un mes, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al diari 
“El Periodico de Catalunya”, i a la web municipal, i al tauler d’edictes municipal, així 
com la notificació de l’acord als interessats i als Ajuntaments limítrofs, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Vist que l’Ajuntament va sol·licitar informes a l’Agència Catalana de l’Aigua, al 
Departament de Cultura de la Generalitat i a l’Autoritat del Transport Metropolità 
(ATM), per tal que, en el seu cas, emetessin informe en relació al document de 
Modificació del Pla General Metropolità objecte de la Modificació, havent-se rebut 
exclusivament l’informe de l’ATM en el què incorpora un seguit de condicionants als 
projectes constructius o mesures de gestió i quatre recomanacions a tenir en compte 
en els mateixos documents. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de data 28 de 
setembre de 2021 del que es desprèn que en el període d’informació pública es van 
presentar els següents escrits d’al·legacions: 
 
• Sr. Ignasi Doñate Sanglas, sol·licitant accés a la documentació de l’expedient. 
 
• Sr. Carles Freixes Romagosa, (actuant en representació de l’Avenç de Cornellà, 

Associació per el Patrimoni Històric i la Cultura) presentant sengles escrits en dates 
24/05/2021 i 25/05/2021. 

 
• Sra. Raquel Albiol i Gilabert, com a Portaveu i en representació del Grup municipal 

d’ERC-AM. 
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En data 05/08/2021 va tenir entrada al Registre General de l’Ajuntament l’informe 
referent a les al·legacions presentades, realitzat pels tècnics redactors del Projecte de 
Modificació, i en data 13/09/2021 el document de MPGM, presentat a l’Ajuntament 
per a la seva aprovació  provisional.  
 
Vist així mateix informe del Cap d’Àrea de Gestió relatiu a les al·legacions indicades i 
al nou exemplar de projecte aportat en el qual s’indica en la seva part necessària el 
següent:  
 
• “S’estimen parcialment les al·legacions en el seu conjunt i es considera que les 

seves incorporacions no suposa canvis substancials en el document d’aprovació 
inicial aprovat, en tant que els canvis incorporats, no suposen nous criteris a 
l’estructura general o al model d’ordenació del territori ni la classificació del sòl.” 

 
• “Una vegada analitzat el document, s’informa favorablement la Modificació 

puntual del Pla General Metropolità als terrenys propietat de la Sociedad General 
de Aguas de Barcelona” 

 
Vistos els informes del Cap d’Àrea de Gestió de Política Territorial  de data 16 de 
setembre i complementari de 21 de setembre d’enguany i de la Cap jurídica i 
administrativa de Política Territorial i Sostenibilitat de data 17 de setembre i 
complementaris de data 21 i 28 de setembre d’enguany 
 
Vist allò establert als articles 76, 79, i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya; i, en 
relació a les competències per a l’adopció d’aquest acord, els articles 22.2 i 47.2 de la 
Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de règim Local i l’art 52.2 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, en relació al quòrum especial de majoria absoluta per a l’adopció 
d’acords pel Ple de la Corporació.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions 3, 4 i 10 presentades pel Sr. Carles 
Freixas Romagosa, en nom i representació de l’Avenç de Cornella, i les al·legacions 1 i 
2 (en el sentit que es procedirà a ampliar l’informe ambiental amb la descripció dels 
indicadors de l’OCCC amb valor superior a 5 identificats) i les al·legacions 1 i 2( en el 
sentit de què es procedirà a ampliar l’informe ambiental amb la descripció en més 
detall dels indicadors de l’OCCC amb un valor superior a 5 identificats al municipi de 
Cornellà) presentades per la Sra. Raquel Albiol i Gilabert, com a Portaveu del Grup 
municipal d’ERC-AM, de conformitat amb les causes i motius exposats a l’informe dels 
Tècnics redactors del projecte i l’informe de l’arquitecte i Cap de Gestió de Política 
Territorial que s’adjunta a l’expedient. 
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Estimar les al·legacions 2, 5 (en el sentit d’incorporar a les Normes Urbanístiques de 
la MPGM la limitació de la fondària d’aquests soterranis a dues plantes com a màxim 
i s’incorpora a l’articulat de la MPGM la prescripció d’acompanyar junt amb el 
projecte d’edificació en el tràmit de llicència d’obres un estudi hidrogeològic; i la 
incorporació en les normes urbanístiques de la MPGM d’un article en el que es farà 
referència a les prescripcions que es derivin de l’informe ambiental) i les al·legacions 7 
i 9  presentades pel Sr. Carles Freixas Romagosa, en nom i representació de l’Avenç de 
Cornellà, de conformitat amb les causes i motius exposats a l’informe dels Tècnics 
redactors del projecte i l’informe de l’arquitecte i Cap de Gestió de Política Territorial 
que s’adjunta a l’expedient. 
 
Desestimar les al·legacions 1, 6, 8 presentades pel Sr. Carles Freixas i Romagosa, en 
nom i representació de l’Avenç de Cornella; i les al·legacions 3 i 4 presentades pel 
Grup Municipal d’ERC-AM, i l’al·legació Única presentada pel Sr. Ignasi Doñate 
Sanglas, en nom propi i com a soci i membre de la Junta Directiva de l’Avenç de 
Cornellà, de conformitat amb les causes i motius exposats a l’informe dels Tècnics 
redactors del projecte i l’informe de l’arquitecte i Cap de Gestió de Política Territorial 
que s’adjunta a l’expedient. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment el document de “MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL METROPOLITÀ ALS TERRENYS PROPIETAT DE LA SOCIEDAD GENERAL DE 
AGUAS DE BARCELONA COMPRESOS ENTRE ELS CARRERS TARRAGONÈS, CARRETERA 
DE SANT JOAN DESPÍ, CARRETERA DE SANT BOI DE LLOBREGAT I AVINGUDA DEL BAIX 
LLOBREGAT. CORNELLÀ DE LLOBREGAT. BAIX LLOBREGAT”, redactat per Josep Lluís 
Sisternas, arquitecte i Almudena García Cebrián, advocada al setembre 2021, amb IDs 
i Hash SHA-512:  
 
 
Projecte  
ID: 2826129 
Hash SHA 512: 
2C9BDC9841A600615A02C2F4A86C479309C765F34E90C0F7E238819905D61CAD264
89A9075E787DDF2762E7469F994FD48084B07B36AE70321705DAB3B24A898 
 
Annexos  
ID: 2826130 
Hash SHA 512:  
57850E38D067BD240BA291051DC5A1C72C065666D82719550FAEA139159CAE0C59
86EB04757072AC2954E1B1C2764F16D72A535F53E17DF13A500E1A03C65C91 
 
Resum comprensiu 
ID: 2826131 
Hash SHA 512:  
B4EBC20C02DBFBE39B56A037BE5D66CC4D6B4C6CB6AF07E31C722550395DCCA879
CA0EED6F8C8F2AF427179AD2FEE870E50204BB7060475065D98FBF5B19CBA3 
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Annex Doc Gràfica 
ID: 2862197 
Hash SHA 512: 
521C577D3FDA90FFDF2954535E750ABCE58EC471D679DBDDF273359E06D0354C1B
D31659634829C6A416986F1A435D19628CD47792C7E1E3F74BD7D53FE6A6B5 
 
 
Tercer.- Notificar el present acord a tots els interessats en l’expedient i a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona per a la seva aprovació 
definitiva.» 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:18:51 al 00:23:37 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c36
45ceec0000?startAt=1131.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 
Elisabet García Petit. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c3645ceec0000?startAt=1131.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c3645ceec0000?startAt=1131.0
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Abstenció: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 

II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
 
PUNT PRIMER.- MOCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DEL PSC-CP, 
ERC/AM, PODEMOS I EC-MC-ECG, DE CONDEMNA A LES AGRESSIONS I A LA 
VIOLÈNCIA EXERCIDA CONTRA LES PERSONES DEL COL·LECTIU LGTBI.- 

Moció PSC-CP, ERC/AM, 
PODEMOS i EC-MC-ECG, de 
condemna a les agressions i a la 
violència exercida contra les 
persones del col·lectiu LGTBI. 

MOCIÓ 
... 
 
Desprès d’una llarga reivindicació històrica del col·lectiu LGTBI per al reconeixement 
dels seus drets i el respecte a la seva orientació i identitat sexual, s’ha aconseguit 
millorar la conscienciació i l’acceptació socials a un gran nombre dels països 
desenvolupats. Aquesta base social ha permès, per part dels poders públics 
progressistes, poder realitzar canvis legislatius substancials en el reconeixement dels 
drets LGTBI. 
 
Fa ara setze anys, per exemple, el parlament espanyol va convertir en drets i igualtat 
real una de les grans reivindicacions de l’activisme LGTBI: el matrimoni entre 
persones del mateix sexe. Aquesta llei va ser pionera, així com ho ha estat la Llei 
11/2014 per a garantir els drets LGBTI i per eradicar l’homòfobia, la bifòbia i la 
transfòbia, i la Llei 19/2020 de 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no discriminació, 
aprovades per la Generalitat de Catalunya. 
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Els avenços aconseguits han estat fruit d’una llarga i continuada lluita per la igualtat i 
els drets LGTBI, drets que malauradament encara són conculcats a molts països del 
món, on les persones del col·lectiu són perseguides, pateixen exclusió i violència, tant 
social com de l’Estat, i per a protegir-se es veuen condemnades a l’ostracisme i la 
invisibilitat. 
 
Però no només hem d’estendre la lluita per aconseguir la visibilitat i el reconeixement 
dels drets de les persones LGTBI a escala global. La realitat ens demostra que tampoc 
no podem abaixar la guàrdia en el nostre entorn. Els avenços cap a una societat més 
igualitària i més justa, on es consolidin la visibilitat i els drets de les persones LGTBI, 
s’estan demostrant fràgils i en perill de regressió. 
 
Per justícia i per respecte a l’activisme del col·lectiu no podem deixar que els actuals 
corrents populistes quallin i facin que la nostra societat retrocedeixi en valors i 
llibertats. En aquest sentit, el recent repunt de brots de violència envers les persones 
LGTBI ens han d’activar totes les alertes, perquè no ens podem permetre anar enrere i 
consentir que a la societat actual hi tingui cabuda cap forma de violència envers les 
persones del col·lectiu LGTBI. 
 
Segons les dades recollides per l’Observatori contra l’Homofòbia, l’any 2019 es van 
enregistrar a Catalunya 160 incidències d’odi contra persones del col·lectiu. L’any 
2020, tot i la situació d’excepcionalitat de la pandèmia, se’n van comptabilitzar 189 i, 
en el que portem de 2021, se n’han recollit 184. Es calcula, però que un 66% dels fets 
no s’arriben mai a comunicar a les autoritats, tot i que un 36% de les agressions es 
produeixen a l’espai públic. 
 
D’altra banda, dins d’aquesta violència exercida contra persones per motiu de la seva 
orientació i identitat sexual, hem de fer especial atenció a la violència exercida contra 
les dones del col·lectiu que, víctimes d’una doble discriminació, presenten un nombre 
més baix de denúncies en cas d’agressió, tal com també posen de manifest els estudis 
realitzats. 
 
És innegable que les institucions públiques tenim un paper clau en la lluita per 
l’erradicació de la LGTB-fòbia. Tot i haver aprovat lleis com la Llei 11/2014, 
implementant serveis arreu de Catalunya, com el Servei d’Atenció Integral, i apostant 
per invertir en personal, recursos i formació, encara queda molt camí per fer. Entre 
d’altres, és del tot imprescindible el desplegament d’aquesta llei i que s’aprovi el 
decret per regular el règim sancionador. Les persones assetjadores o que exerceixen 
la violència no poden quedar impunes ni tenir la percepció que poden actuar en 
impunitat. 
 
També és de gran importància que la Unió Europea intensifiqui les sancions als 
governs de països pertanyents a la unió que vulneren els drets LGTBI i ataquen la 
llibertat de les persones del col·lectiu. 
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Després de mig segle de reivindicació i celebració del Dia de l’Orgull, les 
administracions públiques i els representants polítics hem de refermar el nostre 
compromís inequívoc amb el col·lectiu LGTBI, prenent mesures i activant polítiques 
encaminades a la consolidació i millora dels drets del col·lectiu i en lluitar contra la 
LGTB-fòbia, generadora de violència i agressions. 
 
A Cornellà els últims anys hem refermat el nostre compromís aprovant el primer Pla 
Local per la Diversitat Sexual i de Gènere que va ser aprovat per unanimitat al Ple 
Municipal, disposem del servei d’assessorament i atenció de sexualitat afectiva LGTBI 
i treballem per una Cornellà diversa i orgullosa d’aquesta diversitat. 
 
Per tot l’expressat, els grups municipals sotasignants de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat proposen al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Expressar, d’una banda, la més enèrgica condemna a les agressions i la 
violència que pateixen les persones del col·lectiu LGTBI per la seva orientació i 
identitat sexual; i de l’altra, refermar el compromís per a avançar en la millora i 
consolidació dels drets de les persones LGTBI. 
 
Segon.- Instar la Generalitat de Catalunya a desplegar totalment la Llei 11/2014 i a 
aprovar i aplicar el règim sancionador, que estableix la Llei 19/2020 i que incorpora la 
perspectiva LGBTI. 
 
Tercer.- Entenent que l’educació és cabdal per actuar des de la base en trencar 
prejudicis socials i estereotips, instar al Govern de la Generalitat a continuar 
implementant el programa Coeduca’t, per incorporar l’educació sexual i afectiva 
transversalment a totes les etapes educatives. 
 
Quart.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Empresa i 
Treball i Departament de Drets Socials, tal com obliga l’article 21 de la llei 11/2014, a 
continuar desplegant estratègies per la inserció laboral de les persones LGTBI i 
mesures adreçades a evitar qualsevol classe de discriminació laboral. La Generalitat, 
en coordinació amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, ha de desenvolupar 
programes d’inserció sociolaboral per a persones trans que contribueixin a la reducció 
de les dificultats afegides del col·lectiu a l’àmbit laboral. En la mateixa línia, s’han de 
destinar recursos econòmics als municipis per adaptar i millorar els serveis locals 
d’inserció laboral. 
 
Cinquè.- Instar el govern de l’Estat a agilitzar, en la mesura que sigui possible, el 
procés de tramitació de l’Avantprojecte de llei per a la igualtat real i efectiva de les 
persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI. Així com la 
d’igualtat de tracte i no discriminació (llei Zerolo). 
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Sisè.- Que el govern de l’Estat i la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb les 
comunitats autònomes i entitats locals, coordini la posada en marxa de campanyes 
de sensibilització, informació i formació, sobre la realitat de les persones pertanyents 
al col·lectiu LGTBI. 
 
Setè.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya, i als departaments competents 
en la matèria, a dotar de recursos als municipis perquè, a través dels SAI (Servei 
d’atenció integral a persones LGTBI) locals i comarcals, els ens locals puguin garantir 
a les persones LGTBI que pateixen o es troben en risc de patir qualsevol classe de 
violència o discriminació el dret a rebre de manera immediata una protecció integral, 
real i efectiva. 
 
Vuitè.- Continuar dotant dels recursos necessaris el Pla Local per la Diversitat Sexual i 
de Gènere de Cornellà per a la seva implementació. 
 
Novè.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, al Govern d’Espanya i al Congrés. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:23:38 al 00:38:29 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c36
45ceec0000?startAt=1418.0 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
PUNT SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC/AM, CONTRA 
L’INCREMENT DE PREUS DE L’ELECTRICITAT I CRIDA A LA MOBILITZACIÓ.- 

Moció ERC/AM, contra 
l’increment de preus de 
l’electricitat i crida a la 
mobilització. 

MOCIÓ 
... 
 
L’elevat preu de l’electricitat ha esdevingut un problema estructural que arrossega 
l’Estat espanyol des de fa dècades i que afecta milions de famílies i també al teixit 
empresarial del país que ha d’assumir uns costos superiors a la mitjana europea, 
ocasionant una clara pèrdua de competitivitat. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c3645ceec0000?startAt=1418.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c3645ceec0000?startAt=1418.0
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Malgrat que el problema ve de lluny i té múltiples causes, aquests darrers mesos hem 
assistit a una escalada de preus sense precedents, assolint un màxim històric de 
188’18 €/MWh, molt per sobre fins i tot de l’anterior màxim de 105 €/MWh del mes 
de gener, en aquell cas a causa dels efectes del temporal Filomena. 
 
L’alarma social generada al voltant de l’increment desmesurat del preu d’un bé 
considerat essencial va requerir la compareixença el passat 30 d’agost de la Ministra 
de Transició Ecològica, Teresa Ribera. Va ser una compareixença decebedora, sense 
anunciar cap mesura addicional per contenir l’escalada de preus i de la qual en va 
transcendir mediàticament la petició a les elèctriques d’aplicar una major “empatia 
social” mentre reconeixia explícitament que durant el 2021 les famílies veuran 
incrementat de mitjana un 25% el seu rebut. Entenem que és d’una enorme 
irresponsabilitat traslladar a la ciutadania el missatge que els poders públics no 
poden fer-hi res i que tot queda en mans de la bona voluntat de les grans empreses 
energètiques que actuen amb una lògica de mercat oligopolístic. 
 
Les noves mesures anunciades pel govern espanyol aquest setembre tampoc 
resoldran el problema d’arrel ni ajudaran a un canvi de model. Malgrat la insistència 
que el seu efecte serà immediat en la rebaixa del preu de la llum, la veritat és que 
moltes d’elles no es poden aplicar de forma immediata i d’altres com la rebaixa de 
l’IVA sols servirà per augmentar el marge de benefici de les elèctriques i reduir els 
ingressos de l’estat. 
 
En un mercat dominat per unes poques grans empreses que tenen vincles estrets amb 
els dos grans partits de l’Estat, per exemple mitjançant la presència de diversos 
exministres en consells d’administració de les elèctriques, la ciutadania no acceptarà 
de cap manera que el govern de l’Estat es desentengui davant els abusos tarifaris que 
estem veient els darrers mesos per part d’aquestes mateixes elèctriques. Pràctiques 
com les efectuades per algunes companyies elèctriques consistents en buidar els 
embassaments per generar energia a baix cost sabent que entrarà al mercat al preu 
més elevat possible, entenem que són inadmissibles i requereixen una intervenció del 
regulador públic. 
 
Les mesures adoptades amb anterioritat a la darrera escalada de preus, consistents 
en la rebaixa de l’IVA i la suspensió temporal de l’impost a la generació, s’han 
demostrat clarament insuficients i no entren en el problema de fons, els enormes 
beneficis que generen les elèctriques a partir d’un bé essencial. 
 
Des d’una visió estrictament municipalista, aquest fort increment del preu de 
l’electricitat en un context de recessió econòmica farà que moltes més famílies no 
puguin assumir les factures i es trobin en risc de pobresa energètica. Seran doncs els 
ajuntaments qui hauran de respondre destinant majors recursos des dels serveis 
socials, és a dir, intentant corregir allò que els poders públics de l’Estat no han estat 
capaços de solucionar en la regulació del mercat elèctric. 
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Davant aquesta situació es fa més necessari que mai aprofitar totes les eines 
disponibles per tal d’abaratir la factura a les famílies vulnerables, començant per 
ampliar la cobertura del bo social que permeti aplicar majors descomptes basant-se 
en criteris de renda i la situació personal i familiar. 
 
Sent conscients de la dificultat per trobar solucions a curt termini, si tenim clar que 
aquestes han de passar per una major sobirania energètica, passant d’un model 
oligopolístic concentrat en unes poques empreses a un model més diversificat amb 
participació de la ciutadania, per exemple mitjançant l’impuls de les comunitats 
energètiques locals, l’autoconsum basat en energies renovables i la participació en 
petits projectes en forma de cooperatives energètiques, així com l’acceleració en la 
implantació ordenada i equilibrada territorialment de les energies renovables. 
 
En aquest sentit, l’execució dels fons europeus és una oportunitat per incidir en 
aquest canvi de model, afavorint aquells projectes orientats a la diversificació del 
mercat, l’eficiència energètica i l’impuls definitiu a les renovables. 
 
Per tots aquests motius el grup municipal d’ERC-AM proposa al Ple, l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar al govern de l’Estat a reestructurar l’actual model energètic definint 
nous mecanismes de control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus just, 
equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i transparent. 
 
Segon.- Instar al govern de l’Estat a ampliar la cobertura del bo social per tal de 
reduir la càrrega a les famílies més vulnerables en episodis d’escalada de preus com 
els que hem viscut aquests estiu. 
 
Tercer.- Sol·licitar al govern de l’Estat un fons extraordinari en favor dels ajuntaments 
per tal de cobrir l’increment de sol·licituds que estan rebent els serveis socials. 
 
Quart.- Continuar treballant des de l’Oficina l’Eficiència Energètica de Cornellà per 
traslladar i gestionar els ajuts existents i bons socials per fer front a la pobresa 
energètica, l’estalvi i l’eficiència energètica i realitzar més difusió de l’existència de 
l’oficina i els seus serveis. 
 
Cinquè.- Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en 
energies renovables, aplicant bonificacions d’una part de la quota de l’IBI, IAE o ICIO 
en favor de la ciutadania i empreses que disposin de sistemes d’aprofitament 
d’energies renovables. 
 
Sisè.- Instar a l’Ajuntament de Cornellà, a comprometre’s a executar actuacions 
d’estalvi energètic en els equipaments municipals i complir amb la certificació 
energètica; facilitar els projectes d’autosuficiència energètica a empreses i 
ciutadania, i promoure la sobirania energètica mitjançant l’impuls d’una comunitat 
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energètica local que permeti fer arribar energia neta i de proximitat a tota la 
població. 
 
Setè.- Instar al govern de l’Estat a destinar els recursos provinents dels fons Next 
Generation EU a projectes que contribueixin a fer efectiva la transició energètica i 
alhora permetin diversificar el sistema, acabant amb l’actual funcionament 
oligopolístic. 
 
Vuitè.- Donar suport a la convocatòria “Desconnecta de les elèctriques!” contra 
l’increment del preu de la llum el pròxim 8 d’octubre i sumar-nos a l’apagada de 22 a 
22:30 h des del municipi. 
 
Novè.- Traslladar els acords al Consell de Medi Ambient, a la FAVCO, a les AAVV de la 
ciutat i al Consell de Ciutat. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA 
 
Moció alternativa presentada pel Grup municipal del Partit dels Socialistes 
de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP), amb registre d’entrada 
2021/37497. 
... 
 
A Espanya hi ha 28,5 milions de contractes d'energia elèctrica. Gran part dels 
consumidors no s'han vist afectats encara per la pujada dels preus energètics, perquè 
tenen un contracte negociat en el mercat lliure amb una tarifa fixa. Però, un de cada 
tres –segons el Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic-, si estan 
experimentant pujades en el rebut de cada mes. En total són 10,6 milions de 
contractes. 
 
Això s'esdevé perquè el preu majorista del mercat energètic i el rebut mensual de la 
llum són dos elements diferents: l'evolució dels preus en el mercat majorista canvia 
cada dia i està fora de l'abast de qualsevol govern. 
 
Espanya té el 8è preu més car en el mercat energètic dins de la UE. Hi ha 7 per 
davant. Som al mateix preu que Portugal i la mitjana europea. Per tant, no hi ha 
motiu perquè els ciutadans vinculin els preus diaris del mercat majorista. On si cal 
estar atents és a la repercussió en el seu rebut mensual. 
 
I aquí és on fa falta i es pot actuar, és en el preu de la llum en el rebut que paguen 
cada mes la ciutadania. 
 
L'objectiu del pla dissenyat pel Govern d'Espanya és aconseguir que al finalitzar 
aquest any 2021, un ciutadà hagi pagat pel seu rebut de la llum una quantitat molt 
similar a la que va pagar en un any com 2018 descomptant, al màxim, l'IPC general. 
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En definitiva, el Govern espanyol treballa en un pla perquè la pujada desmesurada del 
preu de l'energia en el mercat majorista tingui un impacte mínim en el rebut que 
paguen els ciutadans i les ciutadanes, i es compon de les següents mesures: 
 
Com a mesures estructurals permanents: APOSTA PER LES ENERGIES RENOVABLES: 
que són la forma més barata de generar electricitat. L'objectiu és que les renovables 
dominin el mercat en la majoria de les hores. 
 
Perquè som el país europeu amb més recurs solar i entre els quals tenen més recurs 
eòlic. A més, tenim una indústria puntera: fabriquem més del 60% del necessari per a 
parcs solars i més del 90% per a parcs eòlics. A més el mateix mercat ja està recollint 
aquest horitzó: els mercats de futurs d'electricitat indiquen que Espanya tindrà preus 
inferiors a França i Alemanya el 2022 i 2023 precisament per la major penetració de 
renovables. 
 
L'AUTOCONSUM: L'eliminació de l'impost al sol i la simplificació de la tramitació de 
l'autoconsum han permès que famílies i empreses apostin cada vegada més per a 
generar part de la seva pròpia energia. En el Pla de Recuperació s'ha fet una aposta 
important per a l'autoconsum: aprovant una línia de més de 1.120 milions en ajudes a 
l'autoconsum, amb la possibilitat d'afegir emmagatzematge (bateries). 
 
MÉS COMPETÈNCIA EN EL SECTOR ELÈCTRIC: En les subhastes de renovables no van 
ser unes poques elèctriques, les adjudicatàries sinó 32 agents diferents. A més, en les 
noves subhastes renovables es va fer una quota específica per a projectes menors 
amb participació ciutadana. El Pla de Recuperació inclou fons per impulsar la 
participació social en projectes energètics. 
 
APOSTA PER L'ELECTRIFICACIÓ: Es treballa per a reduir la factura elèctrica amb el 
Fons Nacional de Sostenibilitat del Sistema Elèctric (actualment en tramitació), 
eliminant de la factura elèctrica una part dels costos regulats (ara els pagaven el 
100% dels consumidors elèctrics), i es traspassarà a les empreses que venen energia 
(tant elèctrica, com a gas i petroli). 
 
I com a mesures conjunturals a causa d'aquest moment d'alça en el preu de la llum, 
s'ha adoptat: la reducció de l'IVA del 21% al 10%, i la suspensió de l'impost sobre el 
valor de la producció d'energia elèctrica (IVPEE) del 7%. En funció de l'evolució de 
preus en els pròxims mesos, el Ministeri de Transició Ecològica ha anunciat que es 
planteja prorrogar ambdues mesures successivament fins l’abril de 2022. 
 
L'aplicació d’ambdues mesures simultàniament per a un consumidor domèstic permet 
reduir la factura de la llum en un 12% respecte a una factura sense aplicar aquestes 
mesures. En total, les mesures beneficiaran a més de 28,5 milions de consumidors. En 
particular, la reducció de l'IVA beneficia el 98% de les llars espanyoles i 2,8 milions 
d'empreses, negocis, autònoms, etc. 
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Pel que fa a decisions específiques per a la protecció a les famílies vulnerables, fou el 
decret llei per l'AMPLIACIÓ DE LA PROHIBICIÓ DEL TALL DE SUBMINISTRAMENT, 
creant el Bo Social Tèrmic (BST), i es van ampliar els supòsits per accedir al Bo Social 
Elèctric (BSE) als nous consumidors vulnerables que, com a conseqüència de la COVID-
19, compten en la seva llar amb, almenys, un membre de la unitat familiar en situació 
d'atur, inclòs en un ERTO o que hagi vist reduïda la seva jornada laboral per motiu de 
cures. Aquestes llars, rebran el 2021 el BST per sufragar els costos d'energia 
destinada a calefacció, aigua calenta sanitària o cuina. 
 
Aquestes mesures protegeixen un total de 1,2 milions de llars: en les quals 599.751 
són de famílies vulnerables; 575.297 vulnerables severs; 8.514 vulnerables severs en 
risc d'exclusió social, i 6.477 que tenen entre els seus membres a l'atur o en ERTO. 
 
Ens cal també evitar sobre guanys de les elèctriques. Si bé la situació de preus elevats 
és compartida a Europa i es basa en la pujada del preu del gas i dels drets d'emissió 
de CO2, en un context d'elevats preus de l'electricitat es produeixen sobre beneficis en 
favor de grans companyies amb instal·lacions anteriors a aquests sistema (i que, per 
tant, no s'han posat en marxa gràcies al sistema, i no obstant això s'han beneficiat 
d'ell). 
 
Per tant, Espanya és el primer país que ha posat damunt de la taula una proposta per 
minorar els ingressos derivats d'aquest “Dividend de carboni”, és a dir, els guanys per 
cobrar l'electricitat a un preu a causa de les emissions de CO2, sense haver emès 
aquest CO2. 
 
Aquesta mesura pot suposar generar al voltant de 650 milions d'euros que, en 
comptes d'anar directes als comptes de resultats de les empreses, reverteixen 
directament en els consumidors, baixant la factura de la llum. A més part del que es 
recapti amb aquest sistema permetrà que els consumidors vulnerables severs en risc 
d'exclusió social, deixin de pagar factura elèctrica. 
 
Desgraciadament, malgrat aquestes decisions i mesures de polítiques públiques 
viables en què l'actual Govern d'Espanya estar treballant, partim d'una situació 
d'anys on es va prendre equivocades adopcions i fins i tot d'inacció per part de 
l'anterior govern. 
 
Així, en primer lloc, es va crear un nou Impost al Sol, que ha impedit que els 
consumidors estalviïn generant la seva pròpia energia; una retallada a les renovables, 
que han acabat amb demandes per 10.000 milions d'euros en els tribunals; uns nous 
impostos energètics mal dissenyats com el cànon hidroelèctric, que ens va costar més 
de 1.400 milions d'euros i que cal tornar ara a les elèctriques; un suport a les centrals 
de carbó, el que ha suposat un fre al canvi de model energètic; un fort augment del 
pes a la factura de la potència contractada, la qual va suposar que el rebut s'encarís 
per a les famílies encara reduïssin el consum. 
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Per tant, mai es va prendre seriosament el canvi de model energètic: no hi havia 
planificació energètica feta a mitjà i llarg termini. I no hi havia ni una sola pàgina 
escrita del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima, que va caldre elaborar i remetre a 
les institucions europees ja amb l'actual Govern. 
 
En aquest sentit, ha estat l'adopció de la recent Estratègia Nacional contra la Pobresa 
Energètica 2019-2024, la primera estratègia en matèria d'energia aprovada per un 
Govern espanyol, i que des de juny de 2018 el Ministeri per a la Transició Ecològica 
treballa en el marc legislatiu que desenvolupa les mesures per reduir el fenomen de la 
pobresa energètica a casa nostra. 
 
També cal tenir present que, recentment, es va fer públic des del Govern d'Espanya, 
l'Avantprojecte de Llei de creació del Fons nacional per a la Sostenibilitat del Sistema 
Elèctric per tal de reduir la factura al voltant del 15% en els propers anys. L'objectiu 
d'aquest nou Fons serà treure del rebut, el cost de les primes a les renovables, i 
repartir-lo entre tots els comercialitzadors energètics, inclosos els de gas i 
hidrocarburs. 
 
Avançar de manera ferma en la reforma del sistema elèctric és el millor full de ruta 
per poder complir amb l'Agenda 2030 i assolir l'objectiu de desenvolupament 
sostenible número 7, que exigeix als països garantir l'accés a una energia assequible, 
segura, sostenible i moderna. Tal i com assenyala aquest gran acord internacional, de 
res serveix avançar en energies netes o en eficiència energètica si al mateix temps 
milers de persones són privades de poder accedir a aquests subministraments. 
 
La transició que necessita el nostre model energètic no només ha de perseguir la 
descarbonització i reducció dràstica de les emissions de CO2. Aquesta transició també 
ha d'impulsar la democratització del sistema i potenciant les comunitats energètiques 
locals de renovables fent que l'energia neta arribi a tots els barris. 
 
Per tot l'exposat es proposa l'aprovació pel Ple dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Reconèixer i manifestar que l'energia i l'accés al subministrament energètic 
són un dret ciutadà i que, sota aquest principi, els poders públics han de disposar de 
les eines suficients per poder garantir que la prestació d'aquest dret sigui efectiva 
amb uns preus socials justos i equitatius. 
 
Segon.- Instar la Comissió Europea la necessitat de revisar el disseny dels mercats 
internacionals energètics actuals, així com també per les mesures que pensa prendre 
les institucions europees per lluitar contra la pobresa energètica que afecta milions 
d'europeus. 
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Tercer.- Instar al Govern d'Espanya a seguir treballant per a abaratir el preu de la 
llum amb mesures viables i de caire sostenible, ampliant si s'escau encara més les 
cobertures per protegir els més vulnerables, incidint que és objectiu i prioritat de totes 
les institucions competents la lluita contra la pobresa energètica. 
 
Quart.- Instar a la Generalitat de Catalunya en l'exercici de les seves competències: 
incrementi les dotacions econòmiques per reduir la vulnerabilitat que representa la 
pobresa energètica, impulsi i doti de recursos per aprofundir en la instal·lació 
d'energies renovables al territori, i, actuï i supervisi davant les companyies elèctriques 
que solucionin la greu situació que pateixen moltes famílies amb caigudes contínues 
del subministrament elèctric a les seves llars i assegurin la continuïtat i la qualitat del 
servei. 
 
Cinquè.- Exigir a les companyies elèctriques a executar un pla d'inversions amb un 
programa d'inspeccions periòdiques, amb la finalitat de garantir el bon estat de 
conservació de les instal·lacions, tal i com preveu la Llei 18/2008, del 23 de desembre, 
de garantia i qualitat del subministrament elèctric. 
 
Sisè.- Traslladar aquests acords a les delegacions de la Comissió Europea i del 
Parlament Europeu, a les Meses del Congrés, del Senat, i del Parlament de Catalunya, 
a les Presidències del Govern de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya. 

... 
 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:38:30 al 01:11:34 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c36
45ceec0000?startAt=2310.0 
 
 
VOTACIÓ MOCIO ALTERNATIVA PSC-CP 
 
Sotmesa a votació la moció, és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple, decaient, en conseqüència, la moció 
inicialment presentada. 
 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c3645ceec0000?startAt=2310.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c3645ceec0000?startAt=2310.0
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Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 
Elisabet García Petit. 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
PUNT TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CS, PER A 
MILLORAR LA INFORMACIÓ AL CIUTADÀ MITJANÇANT CODIS QR EN ELS 
EDIFICIS MUNICIPALS I VOLTANTS DEL PATRIMONI DE LA CIUTAT.- 

Moció Cs, per a millorar la 
informació al ciutadà mitjançant 
codis QR en els edificis municipals 
i volants del patrimoni de la 
ciutat. 

MOCIÓ 
... 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Un código QR, del inglés “Quick Response code”, código de respuesta rápida, es la 
evolución del código de barras. Es un módulo compuesto de patrones de píxeles en 
blanco y negro para almacenar información en una matriz de puntos o en un código 
de barras bidimensional. 
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Los códigos QR nacieron en Japón en 1994, y en su momento sus creadores 
probablemente no se podían imaginar la repercusión que tendrían a día de hoy. Tanto 
en campañas publicitarias, como en la gestión de inventario de un almacén, en la 
industria cultural o en la hostelería, los códigos QR han facilitado enormemente la 
tarea de acceder a cualquier tipo de información a través de un simple dibujo en 
forma de cuadrado. 
 
En los últimos tiempos ha experimentado un auge la codificación de información a 
través de códigos QR, lo que permite al usuario de cualquier dispositivo electrónico 
como un teléfono móvil o una Tablet con acceso a Internet, acceder a información de 
su interés, obtener una entrada para un espectáculo, consultar la carta de un 
restaurante, recoger un pedido on-line, etc. y mantenerse al día en cuanto a las 
novedades presentes en el mercado. Tanto en hostelería como en la industria cultural 
esta herramienta se ha asentado, especialmente a raíz de las medidas higiénicas y de 
prevención de lucha contra la pandemia de la Covid-19, para evitar la manipulación 
de objetos. 
 
Otra de las ventajas que presentan los códigos QR frente a elementos tradicionales de 
mostrar información en paneles o formato físico, es la capacidad de actualización y 
además el formato de dicha información puede ser accesible y adaptado para 
cualquier persona con alguna discapacidad, ya sea mediante lectura, iconos, audio o 
vídeo. 
 
Para la lectura de un código QR tan sólo debes descargarte gratuitamente una 
aplicación móvil de lectura de códigos QR en un teléfono móvil o Tablet, aunque en 
los últimos modelos de dispositivos electrónicos, activando la cámara de fotos ya se 
puede leer el código QR. Acercar el teléfono al código QR y digitalizar o escanear el 
código, automáticamente aparecerá en la pantalla un enlace que te permite acceder 
a la página que muestra toda la información correspondiente. 
 
Si bien es cierto que ya el Ayuntamiento ha empezado a introducir los códigos QR en 
la publicidad institucional, siempre es con motivo de campañas concretas. 
 
La finalidad de esta propuesta es conformar una red de códigos QR como puntos de 
información en nuestro municipio, tanto en los edificios e instalaciones municipales, 
en los puntos informativos habilitados en la ciudad como en los alrededores del 
patrimonio histórico-artístico, que dé servicio a los cornellanenses como a los 
visitantes. Igualmente, creemos que dicho proyecto de códigos QR con información 
municipal y sobre el patrimonio histórico-artístico, puede desarrollarse desde los 
departamentos y técnicos municipales correspondientes en colaboración y bajo el 
asesoramiento especializado del Citilab, y podría contar con el apoyo educativo de las 
escuelas e institutos municipales de la ciudad como actividad extraescolar y 
herramienta de desarrollo tecnológico, así como teniendo en cuenta las 
recomendaciones de las entidades que trabajan para la preservación del patrimonio 
de la ciudad. 
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La información municipal codificada en esos códigos QR puede referirse a: 
 
1. Trámites e información municipal de interés para el ciudadano, que pueda así 

acceder de forma rápida mediante el uso de un teléfono móvil o Tablet a 
diferentes servicios públicos y teléfonos de interés para el ciudadano en los 
edificios e instalaciones municipales, así como en los centros cívicos. 

 
2. Información y puesta en valor del patrimonio histórico-artístico y cultural de la 

ciudad de Cornellà de Llobregat en las inmediaciones del patrimonio ya sea en 
formato lectura, audioguía, vídeo, etc.) 

 
3. Espacios publicitarios para las empresas públicas municipales, 

entidades/asociaciones de la ciudad y para profesionales y empresas locales 
que quieran dar a conocer sus productos y servicios. 

 
Por todos estos motivos, el Grupo Político Municipal de Ciutadans propone al Pleno 
del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat adoptar los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
Primero.- Proponer a los departamentos y técnicos municipales, que desarrollen una 
red de códigos QR en colaboración y bajo el asesoramiento especializado del Citilab, 
valorando la posibilidad que se cuente con el apoyo de las escuelas e institutos 
municipales de la ciudad como actividad extraescolar y herramienta de desarrollo 
tecnológico y educativo, así como teniendo en cuenta las recomendaciones de las 
entidades que trabajan para la preservación del patrimonio histórico-artístico de la 
ciudad. 
 
Segundo.- Una vez se hayan desarrollado los diferentes códigos QR con su 
correspondiente información, proponemos instalar en lugares preferentes y de fácil 
acceso en las inmediaciones o en los propios edificios públicos municipales, en 
paneles donde se puedan ubicar los códigos QR así como en los puntos de 
información de la ciudad. Para la instalación de los paneles con códigos QR en las 
inmediaciones del patrimonio histórico-artístico de la ciudad se contará con el 
asesoramiento de la Comisión de Patrimonio Arquitectónico e Histórico Artístico. 
 
Tercero.- Promover desde el Ayuntamiento y el asesoramiento del Citilab, el uso de 
códigos QR entre las entidades y asociaciones de la ciudad para hacer más accesible 
la información a los cornellanenses. 
 
Cuarto.- Informar del presente acuerdo a las entidades y asociaciones de la ciudad, al 
Citilab, al Consejo Escolar Municipal, a la Comisión de Patrimonio Arquitectónico e 
Histórico Artístico, a las direcciones de las escuelas e institutos de la ciudad y a las 
entidades que trabajan por la preservación del patrimonio en Cornellá. 

... 
 



 118 

 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:11:35 al 01:24:04 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c36
45ceec0000?startAt=4295.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 
Elisabet García Petit. 
 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c3645ceec0000?startAt=4295.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c3645ceec0000?startAt=4295.0
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PUNT QUART.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CS, PER A 
PROMOURE LA TARGETA D'ESTACIONAMENT AMB MOBILITAT REDUÏDA DE 
CARÀCTER TEMPORAL I AMPLIAR LA RESERVA DE PLACES PER A 
ESTACIONAR.- 

Moció Cs, per a promoure la 
targeta d’estacionament amb 
mobilitat reduïda de caràcter 
temporal i ampliar la reserva de 
places per a estacionar. 

MOCIÓ 
... 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Existe un gran número de personas que, sin tener una discapacidad permanente, 
sufren de forma temporal una reducción en su movilidad como consecuencia de 
accidentes, intervenciones quirúrgicas, enfermedades limitantes, que necesitan 
dispositivos de asistencia como sillas de ruedas y muletas o la ayuda de terceras 
personas para su movilidad. 
 
Hay también personas que se encuentran en estados transitorios como puede ser el 
embarazo, que limita en mayor o menor medida su movilidad e incluso otras que 
necesitan recuperarse tras haber pasado un largo ingreso hospitalario, como son los 
casos de muchas personas que han padecido el coronavirus. 
 
Estas personas, pese a padecer una movilidad reducida limitante, se encuentran fuera 
del amparo regulador con el que cuentan las personas con movilidad reducida 
reconocida por los organismos oficiales y, en lo que a esta propuesta concierne, a la 
solicitud de tarjetas de estacionamiento o reserva de plaza estacionamiento, para la 
que actualmente es necesario el Certificado de Movilidad Reducida, que no 
contempla estos supuestos. 
 
Desde el Grupo Político Municipal de Ciutadans, en base a la idea promovida por 
diferentes entidades y vecinos, proponemos la creación de la Tarjeta de 
estacionamiento para personas con movilidad reducida temporal. 
 
Creemos positivo que se instaure esta figura en la ciudad con el objetivo de facilitar la 
vida cotidiana a las personas que sufren una reducción de su movilidad de carácter 
temporal. 
 
La propuesta consiste en que las personas con movilidad reducida temporal puedan 
recibir un permiso de estacionamiento provisorio, según lo especificado por la 
autoridad médica emisora reconociendo las dificultades de movilidad reducida de 
carácter temporal y validado por el organismo oficial competente. 
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Consideramos necesario que se tome conciencia del problema que representa la 
movilidad reducida de carácter temporal, ya que las personas que la sufren se 
enfrentan a los mismos problemas que supone la de carácter permanente, agravados 
aún más por la falta de adaptación a su reciente situación. 
 
Del mismo modo, para conseguir una implantación efectiva de la Tarjeta de 
estacionamiento para personas con movilidad reducida con carácter temporal y la 
ampliación de reservas de plazas de estacionamiento a estas personas, es de vital 
importancia que regulen sobre esta iniciativa el mayor número de administraciones 
públicas posible, comenzando por las entidades municipales. 
 
Por todos estos motivos, el Grupo Político Municipal de Ciutadans propone al pleno 
del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat adoptar los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
Primero.- Instar al equipo de gobierno a promover la implantación en la ciudad de 
Cornellà de Llobregat de la Tarjeta de estacionamiento con movilidad reducida con 
carácter temporal y ampliar la reserva de plazas para estacionamiento para estas 
personas. 
 
Segundo.- Ampliar la reserva de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida en las inmediaciones de edificios públicos municipales tales como centros 
educativos, deportivos, sanitarios, culturales así como lugares de ocio, entre otros. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:24:05 al 01:37:36 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c36
45ceec0000?startAt=5045.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la moció és rebutjada per la majoria dels assistents. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c3645ceec0000?startAt=5045.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c3645ceec0000?startAt=5045.0


 
 

 
 

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

 

 121 

 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 
Elisabet García Petit. 
 
Grup Municipal 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 i Carlos Domínguez Rodríguez. 
 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyora Nelia Martínez Gallardo, per aplicació del 
que disposa l’article 136 del ROM, en estar absent durant el moment de la 
votació. 
 
 
 
 
PUNT CINQUÈ.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE PODEMOS, PER 
INICIAR LA CAMPANYA “REPLANTEM CORNELLÀ”.- 

Moció PODEMOS, per iniciar la 
campanya “Replantem Cornellà”. 

MOCIÓ 
... 
 
El canvi climàtic és una realitat que afecta a tot el planeta. Estem observant al nostre 
dia a dia canvis profunds com: l’augment de les temperatures, ones de calor, canvi en 
les estacions com l’allargament dels estius, sequeres més freqüents o pluges 
torrencials localitzades, inundacions, disminució dels cabals dels rius i de les capes 
freàtiques, entre d’altres. Segons l’Organització de les Nacions Unides, el 2019 va ser 
el segon any més calorós de tots els temps i va marcar el final de la dècada més 
calorosa (2010-2019) que s’hagi registrat mai. 
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Els diferents models que simulen el clima en un futur, han permès determinar que es 
produiran desajustos, desequilibris ecològics i canvis d’importància als sistemes 
naturals que afectaran a l’ésser humà d’una manera severa, amb escenaris molt 
desalentadors. 
 
El grup intergovernamental d’experts sobre el canvi climàtic (IPCC), va ser creat per 
fer avaluacions integrals de l’estat dels coneixements científics, tècnics i 
socioeconòmics sobre el canvi climàtic, les seves causes, repercussions i estratègies de 
resposta. Al seu informe d’octubre de 2018 sobre els impactes de l’escalfament global 
i l’augment d’1,5 graus de temperatura, per sobre dels nivells preindustrials i les vies 
relacionades d’emissió de gasos d’efecte hivernacle, determina que cal actuar de 
forma imminent i amb la implicació de tots els actors possibles. L’escenari més 
optimista provocarà conseqüències greus per milions d’éssers humans, i també per 
milions d’animals i plantes. També apunta que la Mediterrània patirà de forma 
intensa els impactes derivats del canvi climàtics, quelcom reconegut contínuament 
per molts experts. 
 
La política mediambiental de la Unió Europea, es troba en diferents articles del seu 
Tractat de Funcionament. Segons l’article 191, la lluita contra el canvi climàtic és un 
objectiu explícit de la seva política mediambiental. El desenvolupament sostenible és 
un objectiu primordial de la UE, que està compromesa amb un “alt niell de protecció i 
millora de la qualitat del medi ambient”. 
 
A més, l’Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar el setembre de 2015 
l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, un pla d’acció a favor de les 
persones, el planeta i la prosperitat, que també té la intenció d’enfortir la pau 
universal i l’accés a la justícia. 
 
El 21 de gener de 2020 el Consell de Ministres va aprovar l’acord de Declaració 
davant l’Emergència Climàtica i Ambiental d’Espanya davant el consens general de la 
comunitat científica que calen accions urgents per salvaguardar el medi ambient, la 
salut i la ciutadania i estem en procés d’aprovació del Projecte de Llei de Canvi 
climàtic i Transició Energètica. 
 
És plausible com governs i institucions estan impulsant estratègies coordinades, que 
en alguns casos lluny de ser suficients, mostren com el canvi climàtic i els seus efectes 
requereixen accions fermes i conjuntes. 
 
Cornellà també ha dut a terme tot un seguit de polítiques públiques de medi ambient 
en pro del canvi d’hàbits, la protecció del medi ambient i la reducció de la 
contaminació al municipi, un exemple és l’aprovació del Pla Local de Prevenció i 
Gestió de Residus per al període 2020-2023. 
 
La ciutadania juga un paper clau en la mitigació del canvi climàtic, no només com a 
persones que han de complir les normatives relacionades, sinó també amb l’auto 
responsabilitat de vetllar per un consum racional de les energies, el canvi cap a una 
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mobilitat personal més sostenible, el replantejament de les interaccions amb altres 
espècies, el canvi d’hàbits diaris, etc. Hem de reconèixer que tots tenim una 
responsabilitat i s’han de fer canvis molt significatius per poder assolir els objectius 
internacionals, nacionals, autonòmics i locals en matèria mediambiental. 
 
La ciutadania vol i ha de ser principal en participar d’una manera activa i directa 
aportant idees o d’altres fórmules de col·laboració que es trobin al seu entorn per 
minimitzar i mitigar la catàstrofe que la comunitat científica i els indicadors porten 
tems advertint. 
 
Un dels elements importants a considerar en aquest canvi de paradigma, cap a un 
sistema més sostenible, són els arbres, els quals ens poden ajudar a mitigar 
l’afectació del canvi climàtic, aportant beneficis com: la disminució de les 
temperatures, la millora de la qualitat de l’aire, l’aportació d’ombra per jornades 
caloroses i la facilitació de refugis climàtics municipals, millora de l’impacte visual i de 
l’entorn i beneficis psicològics. 
 
Una plantació massiva d’arbres al nostre municipi, en col·laboració amb la 
ciutadania, d’espècies que s’adaptin a les condicions meteorològiques de la ciutat i 
que maximitzin els beneficis per a la ciutadania, podria servir com a exemple per 
altres municipis per impulsar la participació ciutadana amb la gestió sobre el terreny 
per a la resiliència de les ciutats davant el desafiament climàtic. Tanmateix, una 
plantada massiva, en determinats llocs, faria que no fos necessari la ubicació de 
tendals amb estructures artificials i molt costoses per les arques municipals. 
 
Mereixen una actuació prioritària zones esportives a l’aire lliure, com el Camp Sant 
Ildefons, Almeda, Fontsanta, així com zones properes a col·legis, espais d’esbarjo i 
centres sanitaris. 
 
Per aquests motius PODEMOS CORNELLÀ proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Reiterar el compromís de l’Ajuntament de Cornellà per a la lluita contra el 
canvi climàtic i la predisposició a la realització de polítiques en aquest sentit. 
 
Segon.- Instar a institucions supramunicipals (Àrea Metropolitana de Barcelona, 
Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya) per a realitzar un plantament 
massiu d’arbres i/o arbustos a les zones de rondes que envolten Cornellà de 
Llobregat. 
 
Tercer.- Que des de l’Ajuntament de Cornellà es realitzi un mapeig de la ciutat per 
determinar el màxim d’ubicacions on puguin ser susceptibles de plantar arbres i/o 
arbustos. 
 
Quart.- Que l’Ajuntament de Cornellà planti tots els escocells buits de la ciutat i canviï 
els arbres que estiguin secs o en mal estat. 
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Cinquè.- Que des de la regidoria de Medi Ambient es posin en marxa diferents 
campanyes de prevenció, cura i plantació d’arbres entre la població en general i 
especialment entre escolars, com podria ser un “dia de l’arbre” a Cornellà de 
Llobregat, on totes les entitats que volguessin participessin en una plantada d’arbres 
col·lectiva. 
 
Sisè.- Que dins d’aquestes campanyes es lliuri un diploma a cada ciutadà i/o entitat 
participant, pel seu compromís amb el medi ambient, en agraïment per la seva 
col·laboració, donant publicitat en la revista Cornellà Informa i al web municipal. 
 
Setè.- Que es valori la possibilitat d’implicar TECSALSA en la participació del 
programa amb creació de vídeos sobre la preparació del sòl, consells i assessorament 
en la realització de la tasca, amb l’objectiu també de fomentar la comercialització i 
promoció de l’empresa municipal de cara a contractacions privades i públiques. 
 
Vuitè.- Traslladar el present acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a la 
Diputació de Barcelona, al Consell municipal de Medi Ambient i al Consell de la Ciutat. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:37:37 al 02:04:30 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c36
45ceec0000?startAt=5857.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a 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, senyores María Carmen López Álvarez i 
Elisabet García Petit. 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c3645ceec0000?startAt=5857.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c3645ceec0000?startAt=5857.0
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Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada i Carlos Domínguez Rodríguez. 
 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 

Precs i preguntes. 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:04:01 al 02:15:20 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c36
45ceec0000?startAt=7481.0 
 
 
Precs i preguntes formulats pel Grup municipal de PODEMOS (PODEMOS) 
 

• Per part de la senyora Elisabet García Petit, Regidora del Grup Municipal de 
PODEMOS, s’han presentat dos precs i una pregunta: 
 
Primer Prec 
... 
 
Al març del 2019 es va aprovar a la ciutat de Barcelona un protocol per retenció de 
persones en estat d’agitació, es a dir, que es trobin fora de si i sense control per 
consum de tòxics, trastorn mental o per estrès.  
 
Aquest protocol ha sigut treballat pel servei d’emergències mèdiques, la Societat 
Científica, la Guàrdia Urbana de Barcelona i Mossos d’Esquadra. El circuit d’atenció 
urgent específic per persones amb agitació psicomotora pretén promocionar una via 
d’actuació protocol·litzada davant de les situacions de màxim risc determinades per 
l’agitació psicomotora que comprometen la seguretat de el/la afectat o afectada i 
d’altres persones. 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c3645ceec0000?startAt=7481.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7c30ffb3017c3645ceec0000?startAt=7481.0
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Gràcies a una sèrie de recomanacions basades en la evidència científica es pretén 
millora l’atenció a aquest tipus de pacients minimitzant-ne els riscos a través d’una 
atenció esglaonada, proporcionada i coordinada. 
 
El prec seria el següent: 
 
Implantar aquest Protocol a la ciutat de Cornellà per aquelles actuacions que es 
realitzin per la Guàrdia Urbana a la nostra ciutat. 

... 
 
 
Segon Prec 
... 
 
Proposem la dedicació de dues pàgines del Cornellà Informa a la informació en 
matèria de consum, ja sigui informació de consumidors, drets de consum, promoció 
de comerç local, activitats de consum, entre d’altres. 

... 
 
 
Pregunta 
... 
 
La Diputació de Barcelona ha posat en marxa el projecte de Barris i Comunitats 
Motors de Transformació Social, destinant 172 mil milions d’euros al barri de Sant 
Ildefons.  
 
La pregunta és la següent: 
 
Quines polítiques s’estan valorant per realitzar? 

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

• Per part del senyor Daniel Martínez Rodríguez, Portaveu del Grup Municipal 
de Cs, s’han presentat verbalment dos precs i dues preguntes: 
 
Primer Prec 
... 
 
Tendría que ver con el cantante conellanense Levi Díaz que recientemente ha sido 
escogido como representante de España para el Festival de Eurovisión Junior que 
tendrá lugar el próximo 19 de diciembre en París.  
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Levi Díaz gano en 2019 la primera edición del concurso musical la Voz de Cornellà en 
la categoría joven y es el actual ganador del programa de talento La Voz Kid. 
 
Rogamos al equipo de gobierno que habilite un espacio municipal con pantalla para 
el seguimiento del Festival de Eurovisión Junior, para que los cornellanenses podamos 
mostrar nuestro apoyo a nuestro vecino. 

... 
 
 
Segon Prec 
... 
 
Tiene que ver con el nuevo servicio de recogida de muebles. Desde el pasado 15 de 
septiembre los cornellanenses contamos con este nuevo servicio y se ha eliminado de 
los espacios habilitados anteriormente para depositar los muebles, los trastos viejos y 
otros objetos voluminosos al lado de las baterías de contenedores con sanciones 
previstas de hasta 200 euros a los vecinos que sigan depositando estos muebles, 
trastos viejos y objetos voluminosos en la vía pública. 
 
Según el nuevo servicio los muebles y trastos viejos se deben dejar desmontados 
dentro de las porterías de nuestros edificios la noche antes de la recogida, que será en 
la mañana siguiente en el horario previsto entre las ocho y la una y media. Y solo en 
caso de ser una vivienda unifamiliar los muebles se pueden dejar junto a la puerta de 
la entrada. 
 
Creemos que la intencionalidad de dichos servicios es buena pero tal y como se ha 
configurado no nos parece la más correcta y adecuada, ya que sea en el interior de 
las porterías y rellanos donde se depositen estos muebles la noche anterior de la 
recogida. Una gran mayoría de las porterías, los rellanos de las comunidades de 
Cornellá no tienen espacio suficiente para albergar estos objetos aunque sean 
desmontados y pueden comprometer la movilidad de los vecinos, una amplia mayoría 
de los cuales tenemos que recordar que son personas mayores con una movilidad 
algunos limitada. 
 
Además pueden incurrir en un riesgo para su integridad, los servicios de emergencia 
siempre hacen constatar que las escaleras son las principales vías de evacuación en 
caso de accidente, incendio u otro suceso y deben estar siempre libres de todo 
obstáculo. La propia Ordenanza también establece que tiene que estar también 
limpia, en su artículo 28. 
 
Por todo ello rogamos al equipo de gobierno que reformule la propuesta del servicio. 

... 
 
 



 128 

 
Primera Pregunta 
... 
 
¿Cuantas multas por reparación de daños se han substituido por trabajos en beneficio 
de la Comunidad tal y como establecen los artículos 111 y 112 del Título 8º Trabajos 
Substitutivos a la sanción económica de nuestra Ordenanza General de Convivencia 
Ciudadana en lo que llevamos del año 2021? ¿Y cuantas fueron substituidas en total 
tanto en el año 2020 como 2019? 

... 
 
 
Segona Pregunta 
... 
 
¿Saber cuál es el importe total de las sanciones interpuestas a vehículos de movilidad 
personal, es decir, patinetes, etc., por infracciones del incumplimiento de la 
Ordenanza Municipal reguladora de la Circulación de Vehículos y Peatones en lo que 
llevamos de 2021?  

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

• Per part de la senyora Teresa Vidal Llargués, Regidora del Grup Municipal 
d’ERC/AM, s’han presentat verbalment dos precs i dues preguntes: 
 
Primer Prec 
... 
 
L’increment de les plagues de rates en els últims temps a la ciutat és molt elevat, així 
com les paneroles en determinats períodes. Des de l’Ajuntament es realitzen diverses 
actuacions per evitar aquestes situacions, però no són suficients actualment, 
 
Les queixes de la ciutadania per aquest tema, així com per temes de millora de neteja 
de la ciutat, són elevades i han estat traslladades per diferents mitjans. 
 
Tenim en compte que aquesta problemàtica afecta a la salut pública, preguem, que 
s’investigui l’origen de l’augment de plagues de rates i paneroles i es realitzin 
actuacions per posar-hi solució, sempre tenint en compte mètodes humans no letals. 

... 
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Segon Prec 
... 
 
Arrel de la pandèmia els plens municipals es realitzen de manera telemàtica. 
 
I hem entès i compartit, que en un principi es realitzin en aquest format, però 
considerem que actualment, quan ja s’està recuperant la presencialitat arreu, perquè 
les dades epidemiològiques ho permeten, s’hauria de retornar també, en els Plens 
municipals i facilitar que la ciutadania hi pugui assistir. 
 
Per tant, preguem que els propers plens ja es realitzin de manera presencial, i si no es 
pot fer a la Sala de Plens de l’Ajuntament, es busqui un altre lloc amb suficient espai 
per realitzar-los, com per exemple el Citilab. 

... 
 
 
Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
En relació a aquest últim prec, espero que tingui més fortuna que quan veu presentar 
al setembre de l’any passat que teníem que recuperar tota la normalitat de la ciutat i 
la pandèmia va esclatar molt més. Espero que aquesta vegada la vostra profecia es 
compleixi i millorem la situació.  
 
I sobre aquest prec continuarem fent plens com ho fent ara mentre tant duri aquesta 
situació, que també ho comento i aprofito.  

... 
 
 
 
Primera Pregunta 
... 
 
En diferents espais de la ciutat s’han eliminat places d’aparcament i aquestes s’han 
pintat al terra amb color verd amb lletres Cornellà Natura. Desconeixem la utilitat 
d’aquests espais ni el propòsit amb què s’han fet. 
 
Per això preguntem: quina utilitat tenen aquests espais i de quina manera 
s’informarà a la ciutadania del seu ús?  

... 
 
 



 130 

 
Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
En quan el tema del pas de vianants, em sembla que no posa Cornellà Natura posa 
Cornellà Humana, això es va fer una primera proba allà a Almeda perquè es vam 
adonar que el problema que tenim avui en dia és que els cotxes ja no son baixos, els 
cotxes són alts. El problema que tenia és que la gent que té que travessar un pas de 
vianants té que arribar quasi a la meitat de la calçada i posar en perill a la gent que té 
creuar i al conductor que no veu si una persona passa o no. 
 
I vàrem decidir i això es va posar al Ple, al pressupost, una partida per anar 
reconduint aquesta situació. Què es fa? Es fa que en el sentit de la circulació doncs 
evidentment es retira, ara també tindrem alguns contenidors que tindrem que retirar, 
estem esperant que hem de canviar i anirà passant. Però hi ha moltes circumstàncies 
que ja veurem, que seran anecdòtiques però anirem canviant. 
 
Però el que hem fet és un estudi amb la Guàrdia Urbana i el tema és que allà on 
detectem que no hi ha visibilitat ni seguretat per al conductor i per al vianant doncs 
s’elimina una plaça d’aparcament i per tant tots guanyem. Perquè recordem que en 
aquests moments els cotxes ja tenen una alçada que evidentment t’obliga quan vas 
com vianant quasi a treure tot el teu cos a la meitat del pas de vianants i per tant 
aquí el que s’està fent és refer aquest tema. No té més, no és cap secret d’estat. 

... 
 
 
Segona Pregunta 
... 
 
En reiterades ocasions hem traslladat que, sovint no es compleixen els principis 
d’igualtat, mèrit i capacitat en les contractacions i nomenaments de personal de 
l’Ajuntament i de les seves empreses públiques.  
 
Entre altres, aquest fet es produeix perquè no hi ha borses de treball o, si n’hi ha, 
estan esgotades. O perquè es recorre al tràmit d’urgència quan les necessitats no 
sempre són sobrevingudes.  
 
En aquestes actuacions, no se selecciona al personal per convocatòria pública, que és 
un requisit legal. 
 
Diferents informes d’Intervenció i de Secretaria ho posen de manifest.  
 
El Regidor responsable de l’Àrea d’Economia ha traslladat en diverses ocasions que 
s’està treballant en un pla de millora que hi posi solució. 
 
Atès que se segueixen produint aquests fets preguntem: 
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Per què no es comencen a corregir aquestes incidències i quan estarà enllestit el pla i 
es començarà a aplicar? 

... 
 
 
 
Durant el transcurs d’aquesta sessió l’Alcaldia pregunta als assistents si es 
troben en territori espanyol, a efectes de donar compliment a les exigències 
contingudes a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, circumstància que confirmen els assistents en no 
indicar res en contrari. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les dinou hores i 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 29 de setembre de 2021, la qual ha estat aprovada en data 27 d’octubre 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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