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ACTA PLE NÚM. 10/2021 

 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 27 D’OCTUBRE 2021 
 
 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 27 D’OCTUBRE DE 2021 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les disset hores del dia 27 
d’octubre de dos mil vint-i-u, es reuneixen a la sala de sessions d’aquest 
Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes legalment 
establerts, els membres integrants de l’Ajuntament Ple que a continuació es 
relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència del 
senyor Alcalde, i assistits per mi, la Secretària General. 
 
 
 

ASSISTENTS 
 
 
Alcalde Sr. Antonio Balmón Arévalo  
 
 
Primer Tinent d’Alcalde Sr. Antonio Martínez Flor 
 
Tinents/es d’Alcalde Sra. Emilia Briones Matamales 
 Sr. Sergio Fernández Mesa 
 Sra. Rocío García Pérez 
 Sr. Claudio Carmona Vargas 
 
Regidors/es Sra. Raquel Albiol i Gilabert 
 Sr. Carles Alemany Lluis 
 Sr. Ismael Ciurana Sánchez 
 Sr. Manel Clavijo Losada 
 Sra. Estrella Corominas Molleja 
 Sr. Carlos Domínguez Rodríguez 
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 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 
 Sra. Aurora Mendo Sánchez 
 Sr. Pedro Millan Rodríguez 
 Sra. Joana Piñero Romera 
 Sr. Enrique Vanacloy Valiente 
 Sra. Teresa Vidal Llargués 
 
 
Secretària General Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor Sr. Joan R. Sagalés Guillamón 
 
 
 

NO ASSISTENTS 
 
Excusen 
 
Regidor Sr. Daniel Martínez Rodríguez 
 
 
 
Seguidament per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió i, abans 
d’entrar al despatx dels assumptes quer conformen l’ordre del dia, proposa 
als presents alterar l’ordre del debat i votació dels punts de l’Ordre del Dia, a 
fi de tractar en primer lloc les propostes de la Comissió Informativa de 
Territori i Medi Ambient i en segon lloc les propostes de la Comissió 
Informativa de Presidència i Economia, proposta respecte de la qual no es 
manifesta cap oposició. 
 
Seguidament es passa a despatxar els assumptes que figuren a l’ordre del dia i 
que són els següents: 
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I 
 

PART RESOLUTIVA 
 
 
PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
 
PUNT PRIMER.- APROVACIÓ DE L’ACTA I VIDEO ACTA NÚM. 9/21, 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 29 DE SETEMBRE  
D’ENGUANY. 

Aprovar Acta 9/2021  

L’esborrany de l’acta ha estat lliurat a tots els regidors i regidores junt amb la 
convocatòria d’aquesta sessió. 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:06:18 al 00:07:30 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec5001
2?startAt=378.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’acta, és aprovada per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment, ja que, una vegada revisada, 
es constata que no hi conté l’errada plantejada durant la seva deliberació. 
 
 
 
 
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. 3911/2021 de data 5 d’octubre 
... 
 
Vista la necessitat d’haver de cobrir una plaça vacant i un lloc de treball de 
professor/a de música en l’especialitat de llenguatge musical i oboè per a l’escola 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec50012?startAt=378.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec50012?startAt=378.0
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Municipal de Música Roser Cabanes, per cobrir l’excedència per interès particular del 
senyor Carles Sánchez Calonge, contractat laboral i interinament, als efectes de 
garantir el normal funcionament del servei, 
 
Atès que aquesta incidència estava sent coberta per la senyora Marta Fernández 
Callis, i que ha renunciat a la seva contractació laboral amb efectes 14 de setembre 
de 2021, 
 
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, 
 
Atesa la convocatòria d’ordre de preferència per cobrir de forma temporal absències 
o vacants de professors/es de música en l’especialitat de llenguatge musical i oboè 
dins de la plantilla de personal aprovada mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 
2021/3797 27 de setembre, la única candidata en l’especialitat d’oboè, la senyora 
Marta Fernández Callis, ha renunciat a la seva relació contractual laboral amb aquest 
Ajuntament,  
 
Atès que la senyora Maria Gil Fiblà ha mostrat la seva disponibilitat i interès per la 
proposta de contractació laboral temporal d’interinitat que se li ha fet, en qualitat de 
professora de música en l’especialitat de llenguatge musical i oboè, 
 
Atès que la senyora Maria Gil Fiblà te les qualitats i aptituds necessàries per 
desenvolupar les tasques de professor/a de música en l’especialitat de llenguatge 
musical i oboè, i reuneix les condicions i té les capacitats requerides per ocupar el lloc 
de treball de professora de música,  
 
Atès que hi ha consignació pressupostària per atendre l’esmentada contractació en el 
Capítol I del pressupost d’aquest Ajuntament, a les partides pressupostàries 
07803260F1310000 i  07803260F1600000, 
 
Atès el que preveuen els articles 16 i 94 del Reglament del Personal al Servei de les 
Entitats Locals així com l’article 12 del text refós de l’Estatut dels Treballadors i 
l’article 4rt. del Reial Decret 2720/1998, 
 
Atès que el lloc de treball de professor/a de música, en quant a la seva cobertura és 
de necessitat urgent e inajornable d’acord a les previsions de l’article 19. Quatre de la 
Llei 11/2020 de 30 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021, 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m'han sigut conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 
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, 
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HE RESOLT 

 
Primer.- Declarar raons d’urgència per poder contractar interinament un/a 
professor/a de música en l’especialitat de llenguatge musical i oboè. 
 
Segon.- Autoritzar la contractació laboral d’interinitat de la senyora Maria Gil Fiblà 
en qualitat de professora de música de l’Escola Municipal de Música Roser Cabanes, 
per  què substitueixi el senyor Carles Sánchez Calonge, des del dia 7 d’octubre de 2021 
i fins a la seva reincorporació, segons el previst a l’article 15.1 c) del text refós de 
l’Estatut dels Treballadors, i en tot cas fins que s’hagués de resoldre per qualsevol dels 
supòsits recollits en l’article 24 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats 
Locals aplicables a aquesta modalitat contractual. 
 
Tercer.- Adscriure a l’esmentada empleada al lloc de treball de professor/a de música 
del Departament d’Educació, establint-li  les retribucions i la resta de condicions de 
treball establertes en el pacte de condicions de treball del personal de l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat i dels seus Organismes Autònoms. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a la interessada, al seu Cap, al Departament 
Personal i al Comitè d’empresa i, als efectes oportuns. 
 
Cinquè.- Abonar el concepte productivitat d’octubre regularitzat d’acord al criteri 
establert al Decret d’Alcaldia núm. 243/07, de data 25 de gener de 2007 que regula el 
prorrateig de la paga d’octubre amb efectes del dia d’inici del contracte / 
nomenament i fins a la finalització del mateix. 
 
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. 4027/2021 de data 13 d’octubre 
... 
 
Vista la necessitat d’haver de cobrir un lloc de treball d’ Educador social, com a 
conseqüència de la incapacitat temporal de la senyora Montserrat Tomás Rodríguez, 
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.  
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Atès que de la convocatòria d’ordre de preferència per cobrir de forma temporal 
absències o vacants d’educadors socials dins de la plantilla de personal aprovada 
mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 2020/922 de 26 de febrer de 2020, no hi ha cap 
candidat/a que hagi acceptat la proposta de contractació laboral per atendre 
l’esmentada incidència, es fa del tot necessari recórrer a la revisió de currículums 
educadors socials que hagin arribat a mans del departament d’acció social, 
 
Atès que la senyora Patricia López Pérez ha mostrat la seva disponibilitat i interès per 
la proposta de contractació laboral d’interinitat que se li ha fet, i té els coneixements i 
les aptituds necessàries per a la realització de les tasques d’ Educadora Social, 
 
Atès el que preveuen els articles 16 i 94 del Reglament del Personal al Servei de les 
Entitats Locals així com l’article 15.1. c) del text refós de l’Estatut dels Treballadors i 
l’article 4rt. del Reial Decret 2720/1998, 
 
Atès que el lloc de treball d’ Educador/a Social, en quant a la seva cobertura és de 
necessitat urgent e inajornable d’acord a les previsions de l’article 19. Quatre de la 
Llei 11/2020 de 30 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021, 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària per atendre l’esmentada contractació en el 
Capítol I del pressupost d’aquest Ajuntament, a les partides pressupostàries 
07802311B1310000 i 07802311B1600000, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Declarar raons d’urgència per poder contractar interinament un/a 
educador/a social,  
 
Segon.- Autoritzar la contractació laboral d’interinitat de la Patricia López Pérez en 
qualitat d’educador/a social, per cobrir la incapacitat temporal de la senyora 
Montserrat Tomás Rodríguez, amb efectes 14 d’octubre de 2021 i fins la seva 
reincorporació, i en tot cas fins que s’hagués de resoldre per qualsevol dels supòsits 
recollits en l’article 24 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals 
aplicables a aquesta modalitat contractual. 
 
Tercer.- Adscriure a l’esmentada empleada al lloc de treball d’educador/a social del 
Departament d’Acció Social, establint-li  les retribucions i la resta de condicions de 
treball establertes en el pacte de condicions de treball del personal de l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat i dels seus Organismes Autònoms. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a la interessada, al seu Cap, al Departament 
Personal i al Comitè d’empresa i, als efectes oportuns. 
 
Cinquè.- 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. 

... 
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- Decret núm. 4072/2021 de data 18 d’octubre 
... 
 
Vista la necessitat d’ haver de cobrir un lloc de treball de Treballadora social, com a 
conseqüència de la incapacitat temporal de la senyora Beatriz Poblador Ruf, 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 de la convocatòria d’ordre de preferència per cobrir de forma temporal 
absències o vacants de treballadors socials dins de la plantilla de personal aprovada 
mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 2020/512 de 30 de gener de 2020, no hi ha cap 
candidat/a que hagi acceptat la proposta de contractació laboral per atendre 
l’esmentada incidència, es fa del tot necessari recórrer a la revisió de currículums de 
treballadors socials que hagin arribat a mans del departament d’acció social, 
 
Atès que la senyora Anna Helena Moreno Martin ha manifestat la seva disponibilitat i 
acceptació a la l’oferta proposada,  
 
Atès que la senyora Anna Helena Moreno Martin té els coneixements i les aptituds 
necessàries per a la realització de les tasques de Treballador/a Social, i reuneix les 
condicions i té les capacitats requerides per ocupar el lloc de treball de treballador/a 
social, 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària per atendre l’esmentada contractació en el 
Capítol I del pressupost d’aquest Ajuntament, a les partides pressupostàries 
07802311C1310000 i 07802311C1600000, 
 
Atès el que preveuen els articles 16 i 94 del Reglament del Personal al Servei de les 
Entitats Locals així com l’article 12 i 15.1.c) del text refós de l’Estatut dels 
Treballadors i l’article 4rt. Del Reial Decret 2720/1998, 
 
Atès que el lloc de treball de treballador/a social, en quant a la seva cobertura és de 
necessitat urgent e inajornable d’acord a les previsions de l’article 19. Quatre de la 
Llei 11/2020 de 30 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Declarar raons d’urgència per poder contractar interinament a temps parcial 
un/a Treballador/a Social. 
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Segon.- Autoritzar la contractació laboral d’interinitat a temps parcial de la senyora 
Anna Helena Moreno Martin, en qualitat de Treballadora Social, per cobrir la 
incapacitat temporal de la senyora Beatriz Poblador Ruf amb efectes 22 d’ octubre de 
2021 i fins a la seva reincorporació o bé fins que s’hagué de resoldre per qualsevol 
dels supòsits recollits en l'article 24 del Reglament del Personal al Servei de les 
Entitats Locals aplicables a aquesta modalitat contractual. 
 
Tercer.- Adscriure a l’esmentada empleada al lloc de treball de treballador/a social 
del Departament d’Acció Social, establint-li les retribucions i la resta de condicions de 
treball establertes en el pacte de condicions de treball del personal de l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat i dels seus Organismes Autònoms. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a la interessada, al seu Cap, al del Departament 
Personal i al Comitè d’empresa i, als efectes oportuns. 
 
Cinquè.- 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. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:07:31 al 00:07:42 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec5001
2?startAt=451.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 
 
PUNT NOVÈ.- INICIAR PROCEDIMENT DE REVERSIÓ DE LES PARADES 
INTERIORS I EXTERIORS DEL MERCAT MUNICIPAL SANT ILDEFONS QUE A 
DATA 31 DE DESEMBRE DE 2021 HAURAN D´ESTAR REVERTIDES A FAVOR DE 
L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ.- 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec50012?startAt=451.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec50012?startAt=451.0
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Iniciar procediment de reversió 
de les parades interiors i exteriors 
del Mercat Municipal Sant 
Ildefons a favor de l’Ajuntament 
de Cornellà. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist que en data 31 de desembre de 2021 finalitza la concessió administrativa de les 
parades interiors i exteriors del Mercat Municipal Sant Ildefons, tal i com estableix la 
disposició addicional única del Reglament dels mercats municipals d´abastaments. 
 
Vist que el Plec de Condicions inicials que va regular l´adjudicació de les parades del 
Mercat Municipal Sant Ildefons no preveia cap regulació respecte a la reversió; no 
obstant això, als nous plecs de concessions que s´han anat aprovant ja es preveu una 
clàusula relativa a aquet tema amb la següent descripció literal: “”el concessionari 
s´obliga expressament al termini de vigència de la concessió, qualsevol que fos la 
causa que la motivés, a abandonar i deixar lliure i buit, a disposició de l´Ajuntament 
l´espai concedit sense dret a indemnització de classe alguna, reconeixent la potestat 
d´aquesta per a acordar i executar per sí mateixa el llançament en via administrativa 
en cas de no fer-lo.” 
 
Vist l´escrit de la Coordinadora de la Unitat de Projectes de Política Territorial i Espai 
Públic en virtut del qual es proposa com a interventor tècnic del procediment de 
reversió al Sr. Oscar Pastor Sola. 
 
Vist l´article 262 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s´aprova el Reglament 
d´Obres, Activitats i Serveis i que estableix que: 
 
“1. Els bens i elements afectats al servei concedit que siguin necessaris per a la 
prestació d´aquell i que hagin estat objecte d´amortització durant el termini de la 
concessió reverteixen a l´acabament d´aquest a l´ens contractant, sens perjudici del 
que prevegi el plec de clàusules de la contractació. 
 
2. Amb anterioritat a la reversió, durant el termini que assenyali el plec de clàusules i, 
en tot cas, com a mínim, en el d´un mes per cada any de duració de la concessió, la 
gestió del servei es regula de la manera següent: 
 
a) L´ens local designa un interventor tècnic a l´empresa concessionària, el qual ha de 
vigilar la conservació de les obres i del material i ha d´informar a la corporació sobre 
les reparacions necessàries per tal de mantenir-les en les condicions previstes” 
 
Vist l´article 291 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector  públic 
 
Vist que una vegada realitzats el tràmits de la reversió, es determinarà el 
procediment d’entrega efectiva de la parada lliure de material i entrega de claus, 
adaptant-se aquest procediment al període de venda nadalenc i als requeriments 
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legals, estan prevista inicialment l’entrega de claus a partir del dia 15 de gener de 
2022. 
 
Vist els informes del cap de patrimoni,  
 
Atès que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa de Territori i 
Medi Ambient. 
 
Atès el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, en els seus 
articles 22, 123 segon paràgraf, sobre les competències atribuïda al Ple i majoria 
simple per a la seva aprovació, i la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 
contractes del sector públic, el President de la Comissió Informativa de Territori i Medi 
Ambient proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Iniciar procediment de reversió de les parades interiors i exteriors del Mercat 
Municipal Sant Ildefons que a data 31 de desembre de 2021 hauran d´estar revertides 
a favor de l´Ajuntament de Cornellà, havent els concessionaris en aquesta data 
d´abandonar i deixar lliures i buits, a disposició de l´Ajuntament els espais concedits 
sense dret a indemnització de classe alguna.  
 
Segon.- Nomenar com a interventor tècnic , fins a la reversió del Mercat Municipal 
Sant Ildefons, al Sr. Oscar Pastor Sola, a fi i a efecte que vigili la conservació de les 
obres i del material i informi a la Corporació sobre les reparacions necessàries per tal 
de manternir-les en les condicions previstes.  
 
Tercer.- Notificar el present acord al Sr. Oscar Pastor Sola a fi i a efecte que en el 
termini de dos mesos presenti al Departament de Patrimoni informe en el que haurà 
de fer constar les reparacions, obres o treballs de reposició que en el seu cas siguin 
necessàries realitzar per tal de requerir als paradistes corresponents per tal que 
efectuïn aquestes. 
 
Quart.- Sens perjudici de l´anterior, l´Interventor tècnic nomenat continuarà les seves 
tasques fins el 31/12/2021, havent d´informar de qualsevol altra incidència que es 
produeixi amb posterioritat al lliurament del seu primer informe, podent reclamar-li 
informes posteriors. 
 
Cinquè.- Sotmetre aquest acord a audiència als paradistes del Mercat Municipal Sant 
Ildefons, per un termini de quinze dies, a efectes de reclamacions i suggeriments,  
transcorregut el qual sense haver-se presentat cap reclamació ni suggeriment, 
s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.  
 
Sisè.- Notificar als paradistes del Mercat Municipal Sant Ildefons a través del Director 
Municipal Sant Ildefons, ja que entre les seves funcions està la de practicar les 
notificacions dels concessionaris dels llocs de venda dels actes administratius que els 
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afectin, (article 11 h. del Reglament dels Mercats Municipals d´Abastament), havent 
d´entregar les notificacions cursades al Departament de Patrimoni. 
 
Setè.- Notificar el present acord al Director del Mercat Municipal Sant Ildefons i al 
departament d´Activitats. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:07:43 al 00:18:12 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec5001
2?startAt=463.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 
PUNT DESÈ.- APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D’OBRES DE REFORMA 
ANOMENAT “NOU ROCÒDROM I BOULDER AL PARC DE CAN MERCADER DE 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT”.- 

Aprovar inicialment el projecte 
d’obres “Nou rocòdrom i boulder 
al Parc de Can Mercader de 
Cornellà de Llobregat”. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist el projecte d’obres ordinàries de reforma anomenat “Nou rocòdrom i boulder al 
Parc de Can Mercader de Cornellà de Llobregat” amb un pressupost estimat de 
176.508,22€ (IVA no inclòs) i de 213.574,95€ (IVA inclòs) que s’adjunta amb Id 
números 2893610, 2893615, 2893616 i 2935709 a l’expedient electrònic. 
 
Vist l’informe subscrit per la Sra. Emma Muñoz Serrano, Arquitecta i Coordinadora de 
la Unitat de Projectes, obrant a l’expedient electrònic amb el número d’Id 2974676. 
 
Atès que s’ha tramès la documentació tècnica als Departaments d’Espai Públic, Medi 
Ambient, Acció Territorial i Habitatge i Guàrdia Urbana, segons l’acord adoptat en 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec50012?startAt=463.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec50012?startAt=463.0
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Junta de Govern Local de data 15 de juny de 2005, mitjançant el qual s’aprova la 
Instrucció relativa als tràmits i documents a incorporar en determinats expedients 
sotmesos a l’aprovació de la Junta de Govern Local i del Ple municipal. 
 
Atès el que estableixen els articles 12, 24 i següents del Reglament d'Obres, Activitats 
i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret núm. 179/95, de 13 de juny, pel que fa a 
les obres locals ordinàries, als documents que han d’integrar el projecte, i al 
procediment per a la seva aprovació en relació a les obres de conservació i 
manteniment; els articles 234 i 235, en relació a les obres locals i al contingut del 
projecte, respectivament, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; i els articles 
229 i següents de la Llei 9/2017 de data 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic en quant a l’elaboració del projecte com a acte previ a l’adjudicació d’unes 
obres, la classificació de les obres i el contingut del projecte. 
 
Atès que el present projecte es defineix com obra ordinària, d’acord al que estableix 
l’article 9 i de reforma, d’acord al que estableix l’article 12.3 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
Vist l’informe emès per la Cap d’Àrea de Gestió d’Activitats, Ordenances i 
Administració d’Espai Públic, obrant a l’expedient electrònic. 
 
Atès que aquest expedient ha estat informat a la Comissió de Patrimoni i al Cap de 
l’Àrea de Gestió de Política Territorial. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple Municipal, de conformitat 
amb allò establert a l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim Local, i l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal. 
 
Per tot això, el Tinent d’Alcalde i Regidor Delegat de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres de reforma anomenat “Nou 
rocòdrom i boulder al Parc de Can Mercader de Cornellà de Llobregat”, amb un 
pressupost estimat de  176.508,22€ (IVA no inclòs) i  de 213.574,95€ (IVA inclòs),  que 
s’adjunta a l’expedient electrònic amb els següents identificadors: 
 
Volum I: Id 2893610. Hash SHA-512: 
8629C6533DA9B3E4DA1F17802ABE74A4EDEA6689F98EE5841588AC5BFD2BE007565
744F8B8CA40582D58CE1B9B5FC577A3A80913E30180826B2CFE06751456DB 
 
Volum II: Id 2893615. Hash SHA-512:  
C7E2D465491D8CE2C801B151E92C461F8FA0D966503AE0F2E70650BA94C19C15B25
EEF617D75C29DAEF7FC6B8A179DC4CD43EBC2820A686E762022CD951309C3 
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Volum III: Id 2893616. Hash SHA-512:  
227722CAC5C8ACB738C3635DCD9A712EF03C3CA1137720B8B6CF697605C0F98826B
120C3FC518A1357BBB6CA25AE815DEE11F080517C944F27A7132D3141F80A 
 
Volum IV: Id 2935709. Hash SHA-512:  
0D1058AC968B15E6F606E3DE72F0E1D78F868A93BE22DD52CC9ECC638F87B5B178E
A56D620A05C1F6752F3C2D5B4F4A6CFE55E76C01CD4C69FBC961DDF166075 
 
 
Segon.- Sotmetre l’aprovació de l’esmentat projecte a informació pública mitjançant 
inserció d’edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, i al Tauler d’Anuncis de la Corporació, pel període de trenta dies per tal 
que les persones que es considerin interessades puguin efectuar les al·legacions, 
reclamacions i/o suggeriments que estimin convenients. 
 
Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions, 
reclamacions i/o suggeriments que suposin modificacions al projecte, aquest 
s’entendrà definitivament aprovat. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya; així com al Butlletí d’Informació Municipal. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:18:13 al 00:20:20 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec5001
2?startAt=1093.0 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec50012?startAt=1093.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec50012?startAt=1093.0
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PUNT ONZÈ.- APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D’OBRES DE REFORMA 
ANOMENAT “REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE L’EDIFICI 1 DE CAN 
BAGARIA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT”.- 

Aprovar inicialment el projecte 
d’obres “Rehabilitació de la 
coberta de l’edifici 1 de Can 
Bagaria de Cornellà de Llobregat”. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist el projecte d’obres ordinàries de reforma anomenat “Rehabilitació de la coberta 
de l’Edifici 1 de Can Bagaria de Cornellà de Llobregat” amb un pressupost estimat de 
1.369.261,77€ (IVA no inclòs) i de 1.656.806,74€ (IVA inclòs) que s’adjunta amb Id 
número 3022447 a l’expedient electrònic. 
 
Vist l’informe subscrit per la Sra. Dioni Giménez Casquero, Arquitecta tècnica i Cap de 
la Brigada Municipal, obrant a l’expedient electrònic amb el número d ’Id 2962445. 
 
Atès que s’ha tramès la documentació tècnica als Departaments d’Espai Públic, Medi 
Ambient, Acció Territorial i Habitatge i Guàrdia Urbana, segons l’acord adoptat en 
Junta de Govern Local de data 15 de juny de 2005, mitjançant el qual s’aprova la 
Instrucció relativa als tràmits i documents a incorporar en determinats expedients 
sotmesos a l’aprovació de la Junta de Govern Local i del Ple municipal. 
 
Atès el que estableixen els articles 12, 24 i següents del Reglament d'Obres, Activitats 
i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret núm. 179/95, de 13 de juny, pel que fa a 
les obres locals ordinàries, als documents que han d’integrar el projecte, i al 
procediment per a la seva aprovació en relació a les obres de conservació i 
manteniment; els articles 234 i 235, en relació a les obres locals i al contingut del 
projecte, respectivament, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; i els articles 
229 i següents de la Llei 9/2017 de data 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic en quant a l’elaboració del projecte com a acte previ a l’adjudicació d’unes 
obres, la classificació de les obres i el contingut del projecte. 
 
Atès que el present projecte es defineix com obra ordinària, d’acord al que estableix 
l’article 9 i de reforma, d’acord al que estableix l’article 12.3 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
Vist l’informe emès per la Cap d’Àrea de Gestió d’Activitats, Ordenances i 
Administració d’Espai Públic de data 14 d’octubre de 2021. 
 
Atès que aquest expedient ha estat informat a la Comissió de Patrimoni i al Cap de 
l’Àrea de Gestió de Política Territorial. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple Municipal, de conformitat 
amb allò establert a l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim Local, i l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal. 
 
Per tot això, el President de la Comissió Informativa de Política Territorial i Espai 
Públic, proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres de reforma anomenat “Rehabilitació 
de la coberta de l’Edifici 1 de Can Bagaria de Cornellà de Llobregat” que s’adjunta a 
l’expedient electrònic amb Id núm. 3022447 i núm. Hash SHA-512: 
73F56EC99AEE4A5CFD9B170BC79CFFEA6D3EA866A01653FDC9FC10AB4C7F1D200DE
0AB8FA9FA665567E3EF07034F8761F7BBD503F45C50022EC58773CE4F1A23, amb un 
pressupost estimat de 1.369.261,77€ (IVA no inclòs) i de 1.656.806,74€ (IVA inclòs). 
 
Segon.- Sotmetre l’aprovació de l’esmentat projecte a informació pública mitjançant 
inserció d’edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya , i al Tauler d’Anuncis de la Corporació, pel període de trenta dies per tal 
que les persones que es considerin interessades puguin efectuar les al·legacions, 
reclamacions i/o suggeriments que estimin convenients. 
 
Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions, 
reclamacions i/o suggeriments que suposin modificacions al projecte, aquest 
s’entendrà definitivament aprovat. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya; així com al Butlletí d’Informació Municipal. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:20:21 al 00:23:56 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec5001
2?startAt=1221.0 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec50012?startAt=1221.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec50012?startAt=1221.0
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VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 
PUNT DOTZÈ.- APROVAR PROVISIONALMENT EL “PLA ESPECIAL 
D’INFRAESTRUCTURES PER A L’OBERTURA DEL CARRER DE LA PLÀSMICA 
(PLA ESPECIAL D’INFRAESTRUCTURES-1)”. 

Aprovar provisionalment el “Pla 
Especial d’Infraestructures per a 
l’obertura del carrer de la 
Plàsmica (Pla Especial 
d’Infraestructures-1)”. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’expedient incoat per a l’aprovació del “Pla Especial d’Infraestructura per a 
l’obertura del C/ de la Plàsmica (Pla especial d’infraestructures-1”, signat per Ricard 
A. Casademont i Altimira, arquitecte, i promogut per PROCORNELLA S.A.  
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 31 de juliol de 2020, en virtut del qual 
s’aprovà la segona aprovació inicial de l’esmentat pla especial i s’acordà sotmetre’l a 
informació pública, la qual es va dur a terme mitjançant inserció d’edictes en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 14-09-2020, en el diari “El 
Periódico de Catalunya” del dia 08-09-2020, al Tauler d’anuncis de la corporació entre 
els dies 7-09-2020 a 7-10-2020 a la web municipal entre els dies 15-09-20 i 14-10-
2020, ambdós inclosos, així com les notificacions efectuades als interessats a 
l’expedient i publicades al BOE de data 11-11-2020.  
 
Vist l’informe emès per la Cap de l’Oficina d’atenció Ciutadana de data 16-12-2020, 
mitjançant el qual s’informa que durant el període d’al·legacions s’han presentat les 
al·legacions següents: 
 
• Villena Molina Joaquin y Cia CB, en data 06/10/2020 
• Desarrollo y Gestión Industrial SL, en dates 7/10/2020 i 14/10/2020 
• Maria Teresa Divi Torns, en data 09/10/2020 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal, Cap de l’Àrea de Gestió de Política Territorial 
de data 11 d’octubre de 2021, mitjançant el qual es resolen les al·legacions 
presentades i s’informa favorablement el document i la continuació dels tràmits fins a 
la seva aprovació definitiva. 
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Vistos els informes de la Cap jurídica i administrativa de Política Territorial i 
Sostenibilitat de data  13 d’octubre de 2021 i el complementari de data 20 d’octubre 
de 2021. 
 
Atès el que estableixen els articles els articles 67.1.d) i 85 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme en relació 
a l’objecte, regulació i tramitació dels plans derivats urbanístics; i els articles 80 i 81 
del mateix text legal en concordança amb l’article 32 de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, 
del Àrea Metropolitana de Barcelona i l’article 4 del Decret 424/2011, de 27 de 
desembre, pel qual es va crear la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit 
Metropolità de Barcelona, en relació a l’aprovació definitiva per part de l’esmentada 
comissió territorial en trobar-se el municipi de Cornellà de Llobregat dins del seu 
àmbit competencial. 
 
Vistos els articles 22 i 47.2 II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local, i els articles 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, relatius 
a les competències atribuïdes al Ple de la Corporació Local, el President de la Comissió 
Informativa de Territori i Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Estimar l’al·legació 1.1 i desestimar les al·legacions 1.2; 1.3; 1.4; i 1.5 
presentades per Desarrollo y Gestión Industrial, S.L., de conformitat amb les causes i 
motius continguts a l’informe de l’arquitecte, Cap de l’Àrea de Gestió de Política 
Territorial de data 11 d’octubre de 2021, que s’adjunta com annex al present acord. 
 
Estimar parcialment l’al·legació 2.3, estimar l’al·legació 2.1, i desestimar l’al·legació 
2.2 presentades per Villena Molina Joaquin y CIA, C.B., de conformitat amb les causes 
i motius continguts a l’informe de l’arquitecte, Cap de l’Àrea de Gestió de Política 
Territorial de data 11 d’octubre de 2021, que s’adjunta com annex al present acord.  
 
Desestimar l’al·legació presentada per la Sra. Maria Teresa Divi Torns, de conformitat 
amb les causes i motius continguts a l’informe de l’arquitecte, Cap de l’Àrea de Gestió 
de Política Territorial de data 11 d’octubre de 2021, que s’adjunta com annex al 
present acord. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment el “PLA ESPECIAL D’INFRAESTRUCTURA PER A 
L’OBERTURA DEL C/ DE LA PLÀSMICA (Pla especial d’infraestructures-1)” signat per 
Ricard A. Casademont i Altimira, arquitecte, amb ID del document 2411041  
 
Hash SHA-512: 
E8B08E5F2F3FA6B1D4D3F0BFE5939E3A33F8D68C6BC85C06630F997F769F4F3A572D
27FD8165C60CFC524BE8DC2F3AD18A2CC066107BCE058EE42F9FB78654E5 
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Tercer.- Transmetre el present Pla Especial a la Comissió Territorial de l’Àmbit 
Metropolità de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva.. 
 
Quart.- Notificar el present acord al senyor Ricard A. Casademont de PROCORNELLÀ, 
S.A., als interessats a l’expedient i a la Comissió Territorial de l’Àmbit Metropolità de 
Barcelona, pel seu coneixement i efectes» 
 
Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en 
aquest document 
 
 
Annex  
 
Informe de l’arquitecte, Cap de l’Àrea de Gestió de Política Territorial 
 
“Amb independència del preceptiu informe jurídic. 
 
Iniciativa  
 
Pública, a traves de l’Empresa municipal Procornella Àmbit 
 
L’àmbit d’estudi abasta els terrenys situats entre el carrer Sevilla (paral·lel a la línia 
de Renfe), sud de les parcel·les que donant front al carrer Ignasi Iglesias, carretera 
d’Esplugues, carrer Primer de Maig, i nord de les construccions Siemens amb front 
carrer Lluis Muntades. 
 
 
Document 
 
“PLA ESPECIAL D’INFRAESTRUCTURA PER A L’OBERTURA DEL C/ DE LA PLÀSMICA (Pla 
especial d’infraestructures-1)” signat per Ricard A. Casademont i Altimira, arquitecte, 
amb l’objectiu de continuar la seva tramitació, aprovació Provisional. ID del 
document 2411041 i Hash: 
 
E8B08E5F2F3FA6B1D4D3F0BFE5939E3A33F8D68C6BC85C06630F997F769F4F3A572
D27FD8165C60CFC524BE8DC2F3AD18A2CC066107BCE058EE42F9FB78654E5 
 
L’objecte del document presentat és incorporar/justificar les prescripcions 
formulades en el marc de la tramitació del document. 
 
 
Antecedents  
 
Es va acordar aprovar inicialment i sotmès a exposició pública, per acord Junta de 
Govern local de 31 de juliol de 2020. 
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Període d’al·legacions 
 
Durant el període d’al·legacions s’han presentat un seguit d’escrits que es detallen, 
d’acord amb l’informe de la Cap de l’Oficina d’Atenció Ciutadà de 16 de desembre de 
2020 i es dona contestació als mateixos:  
 
 
Durant el període d’informació al públic s’han presentat al·legacions dels propietaris 
SI5 de l’àmbit de la Plàsmica i F04-05 i F08 de l’àmbit de Rosselló indicats en el plànol 
següent: 
  
El contingut detallat d’aquestes al·legacions i el seu anàlisi i resolució s’exposa a 
continuació: 
 
07 10 2020 i 14 10 2020 DESARROLLO Y GESTION INDUSTRIAL, S.L. 
(1. Al·legant SI.5) 
 
En data 7 d’octubre de 2020 i en data 14 d’octubre de 2020 i número d’anotació 
31.508 i 32.186 respectivament, la al·legant presenta dues al·legacions amb el 
contingut que es detalla a continuació. 
 
• Al·legació número d’anotació 31.508, de 7 d’octubre de 2020, que al·lega sobre: 
 
1.1. Els percentatges de participació en les despeses del Pla especial 
d’infraestructures. 
 
Exposa que el repartiment de despeses s’ha realitzat en base als sòls bruts, diferent 
que a l’anterior aprovació inicial, on es van descomptar les superfícies destinades a 
cessions. En concret, el percentatge del Pla de millora urbana Silici-Rosselló-
Caldereria, s’ha fet sobre sòls bruts. 
 
Per tant, sol·licita restablir el criteri de repartiment en base a descomptar les cessions 
ja efectuades. 
 
 
1.2. La distribució gràfica de les despeses corresponents a cada àmbit. 
 
Exposa que s’assigna gràficament la despesa en base als càlculs dels aprofitaments, 
en concret, la vorera nord del Pla de millora urbana Silici-Rosselló- Caldereria. 
Sol·licita que, per bé de l’assignació material dibuixada, ha de prevaldre la quantitat 
econòmica quantificada en cas que no es correspongui a la distribució proposada 
gràficament. 
 
• Al·legació número d’anotació 32.186, de 14 d’octubre de 2020, que al·lega sobre: 
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1.3. El contingut del punt 3. Memòria de l’ordenació 
 
Exposa que l’apartat 3.3 “Descripció de la Proposta” del Pla especial 
d’infraestructures aprovat inicialment l’any 2016 incloïa referències al 
desenvolupament de sostres confrontants a vials ja urbanitzats en el Pla de millora 
urbana Plàsmica.  
 
Sol·licita que es mantinguin aquests textos, eliminats a la segona aprovació inicial del 
Pla especial d’infraestructures.  
 
 

1.4. La càrrega d’urbanització externa al Pla especial d’infraestructures de substitució 
del col·lector “Siemens” 
 
Exposa que el punt 6. “Estudi traçat xarxa vialitat” i el punt 7 “Estudi de la xarxa de 
drenatge intern” incorporen a càrrec del Pla especial d’infraestructures com a obra 
externa al sector un nou col·lector que ha de substituir l’anomenat “Siemens”, sense 
que estigui justificat la seva inclusió ni previst a la modificació de PGM. 
 
Així mateix, argumenta que el document no detalla les característiques, metres a 
substituir ni estimació de costos, ni si la previsió de despesa del Pla especial 
d’infraestructures de 1.339.193€ inclouen aquestes obres externes, de manera que 
no condicioni la viabilitat econòmica de cadascun dels sectors. 
 
Per tant, sol·licita que s’elimini la càrrega externa de substitució del col·lector 
anomenat “Siemens”. 
 
 

1.5. La ubicació de les CT 
L’apartat 5.3 “Xarxa elèctrica” del punt 6. “Estudi traçat de vialitat” detalla la ubicació 
dels Centres de Transformació. 
 
Sol·licita una ubicació alternativa a fi d’evitar que les mateixes s’hagin de situar dins 
dels diferents edificis del Sector. 
 
 
Informe 
 
De l’anàlisi de la documentació aportada cal dir el següent: 
 
1.1. Els percentatges de participació en les despeses del Pla especial 
d’infraestructures. 
 
L’al·legant alerta de l’existència d’una errada a l’hora de calcular el repartiment ja 
que es fa en base als drets totals sense descomptar l’aprofitament urbanístic per a 
l’Administració actuant. Efectivament, es tracta d’un a errada del document que cal 
esmenar, en tant l’Administració actuant ha de rebre la cessió d’aprofitament 
urbanístic sense càrregues. 
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No obstant i això, el present Pla especial d’infraestructures ha hagut de reajustar 
certs paràmetres en base a l’actualització de preus i, consegüentment s’ha reelaborat 
la distribució de costos, tenint en compte la cessió d’aprofitament urbanístic que 
esmenta l’al·legant. 
 
A tal efecte, s’esmenen els sostres i valors de repercussió, en conseqüència el quadre 
de repartiment de cost d’urbanització del punt 3.3 de la memòria i l’article 1 de la 
normativa del present Pla especial d’infraestructures. 
 
Per tant, s’estima l’al·legació i es modifica la memòria i normativa en base a la  
distribució de costos. 
 
 
1.2. La distribució gràfica de les despeses corresponents a cada àmbit. 
 
El pla especial d’infraestructures reparteix territorialitzant els costos en base als 
aprofitaments, però no és un instrument de gestió, de manera que cal tenir en 
compte l’àmbit on s’assigna la despesa. En aquest sentit, cal recordar nombroses 
sentències contra plans especials d’infraestructures que han interpretat el document 
com a instrument de gestió; és a dir, un polígon de polígons dels sectors afectats i 
això no té encaix en la legislació vigent. 
 
Per tant, el pla especial d’infraestructures, reparteix entre sectors i territorialitza, 
sempre que sigui possible, les despeses d’urbanització en base els aprofitaments 
urbanístics assignats a fi de facilitar una execució coherent de la obra. I, en 
conseqüència, l’assignació econòmica per sectors i Polígon d’actuació urbanística i 
distribució gràfica d’aquesta despesa van a l’hora. 
 
El document aprovat inicialment ja incorporava l’assignació de costos, per tant es 
desestima l’al·legació en el sentit que el pla especial d’infraestructures garanteix 
l’assignació territorial i econòmica de les despeses d’urbanització en coherència als 
aprofitaments dels sectors i Polígon d’actuació urbanística, tal i com preveu la 
normativa vigent, malgrat que s’han reajustat els valors, en coherència amb el 
mercat i la present resposta d’al·legacions. 
 
 
1.3. El contingut del punt 3. Memòria de l’ordenació 
 
El Pla especial d’infraestructures té per objecte la distribució del cost de la vialitat 
assignada en la “MPGM a diversos àmbits de Cornellà de Llobregat” i, en cap cas, no 
li correspon definir la condició de solar de les finques que serà objecte del 
corresponent planejament derivat. 
 
Per tant, es desestima l’al·legació en tant que al pla especial d’infraestructures no li 
correspon fixar determinacions vinculades a la condició de solar. 
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1.4. La càrrega d’urbanització externa de sanejament 
 
Els sectors del Pla de millora urbana Plàsmica i Pla de millora urbana Silici- Rosselló-
Caldereria i el Polígon d’actuació urbanística Huelva necessiten de la millora de la 
xarxa de sanejament per resoldre l’increment d’escorrentia. Per tant, el cost s’ha de 
distribuir entre els beneficiaris dels aprofitaments assignats, no només pel Pla de 
millora urbana Plàsmica que és qui confronta al pas del col·lector. No obstant i això, 
els projectes d’urbanització a redactar estudiaran solucions alternatives per a 
millorar la funcionalitat de la xarxa. 
 
D’altra banda, a l’apartat 6. Estimació de costos del nou vial previst inclòs l’annex 
6.Estudi traçat xarxa vialitat s’incorpora cost i característiques del drenatge. 
 
En conseqüència, es desestima l’al·legació i es mantenen les determinacions en  
quant a despesa i característiques de substitució del col·lector de la xarxa de 
sanejament segons l’Estudi de Drenatge de la Xarxa interna inclosa al Pla especial 
d’infraestructures. 
 
 
1.5. La ubicació de les CT 
 
En relació a la posició dels Centres de Transformació (CT), tal i com s’ha exposat 
anteriorment l’objectiu del present Pla especial d’infraestructures-1 és el repartiment 
de costos en base a l’estudi de la vialitat. De manera que només contempla aquells 
aspectes bàsics de definició de traçat i infraestructures que afecten el pressupost. 
 
Els aspectes de disseny propis de l’execució es concretaran quan es redacti el 
projecte d’obres executiu, d’acord amb el pressupost establert per al Pla especial 
d’infraestructures-1. 
 
De manera que no pertoca resoldre en el Pla especial d’infraestructures la posició 
dels Centres de Transformació, essent en el PU quan es fixi la ubicació i s’estableixin 
les condicions normatives dels CT. 
 
Per tant, es desestima l’al·legació, en tant no és objecte del present Pla especial 
d’infraestructures-1 fixar determinacions en relació als Centre de Transformació. 
 
 
Per tot l’exposat, s’estima l’al·legació en relació al còmput de sostre del Pla de millora 
urbana Silici-Rosselló-Caldereria i desestimen la resta d’aspectes al•legats. 
 
 
 
06 10 2020  VILLENA MOLINA JOAQUIN Y CIA,C.B.  
2. Al·legant F08 
 
En data de 6 d’octubre de 2020 i número d’anotació 31.158, al·lega sobre: 
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2.1. Els VRs dels diferents usos 
 
Exposa que per a mateixos usos, el Pla especial d’infraestructures estableix valors 
diferents sense justificació. 
 
Per tant, l’al·legant sol·licita justificar l’assignació dels VRs diferents per als mateixos 
usos. 
 
 
2.2. L’assignació de les càrregues al Pla de millora urbana Silici-Rosselló-Caldereria 
Exposa que l’apartat 3.3 “Descripció de la Proposta” preveu que les càrregues 
assignades de 173.410€ corresponen a l’àmbit de Caldereria, però a l’apartat 5.  
“Normativa” del Pla especial d’infraestructures, l’article 1 no fa distinció respecte a 
les determinacions previstes per a la distribució de les obres bàsiques d’urbanització, 
si no que les assigna a Pla de millora urbana Plàsmica (PMU2), Pla de millora urbana 
Silici-Rosselló-Caldereria i Polígon d’actuació urbanística-Huelva. 
 
Per tant, sol·licita que es clarifiqui si la càrrega de 173.410€ corresponent a l’àmbit de 
Caldereria es reparteix entre tots els propietaris dels terrenys inclosos al Pla de 
millora urbana Silici-Rosselló-Caldereria o únicament entre els propietaris inclosos de 
l’àmbit de Caldereria. 
 
 
2.3. La programació de les obres 
 
Exposa que l’apartat 3. “Memòria de l’ordenació” del Pla especial d’infraestructures 
estableix, entre d’altres, la determinació del Pla d’Etapes i Programa d’Actuació de 
les obres en coherència amb les determinacions del Polígon d’actuació urbanística. 
En aquest sentit, exposa que el document de Pla especial d’infraestructures aprovat 
per segona vegada inicialment no preveu el Pla d’Etapes ni el Programa d’Actuació. 
Per tant, sol·licita que es completi el document amb el Pla d’Etapes i el Programa 
d’Actuació. 
 
 
Informe 
 
De l’anàlisi de la documentació aportada cal dir el següent: 
 
2.1. Els Valors de repercussió (VRs) dels diferents usos 
 
A la vista dels canvis de mercat s’ha actualitzat l’estudi econòmic i, consegüentment 
la distribució de costos. Malgrat no suposa canvis rellevants, s’han actualitzat 
memòria i normativa. A tal efecte, s’esmenen els valors de repercussió i, en 
conseqüència, el quadre de repartiment de cost d’urbanització, de manera que s’ha 
actualitzat l’apartat 3.3 de la memòria i l’article 1 de la normativa del present Pla 
especial d’infraestructures. 
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Per tant, s’estima l’al·legació, bo i tenint en compte les esmenes dels valors de 
repercussió dels usos assignats. 
 
 
2.2. L’assignació de les càrregues al Pla de millora urbana Silici-Rosselló-Caldereria  
 
El present Pla especial d’infraestructures distribueix costos entre sectors i polígon 
d’actuació urbanística i, en cap cas és un projecte de reparcel·lació entre propietaris. 
Per tant, es desestima l’al·legació, en tant el present pla especial d’infraestructures 
distribueix costos entre sectors i polígon d’actuació urbanística. 
 
 
2.3. La programació de les obres 
 
El document aprovat inicialment preveu un repartiment de les càrregues i 
territorialització de les despeses de forma atemporal. No obstant i això, es considera 
adient vincular la distribució de costos al desenvolupament dels plans de millora 
urbana i polígon d’actuació urbanística inclosos. A tal efecte es proposa: 
 
o 1a etapa: l’obertura del vial central confrontant amb el desenvolupament del Pla 

de millora urbana Plàsmica (PMU2) i l’obertura, com mínim, de la calçada del 
carrer de de Huelva. 

 
o 2a etapa: la vorera confrontant a l’equipament i les voreres confrontants al carrer 

de Huelva 
Per tant, s’estima parcialment l’al·legació en el sentit fixar etapes en el 
desenvolupament del Pla especial d’infraestructures-1 i s’incorporen les etapes 
detallades a l’apartat 3.3 de la memòria i a l’article 2 de la normativa del present Pla 
especial d’infraestructures-1. 
 
 
Per tot l’exposat, s’estima l’al·legació en relació als valors de repercussió i al pla 
d’etapes, desestimant la resta d’aspectes al·legats. 
 
 
 
10 10 2020 MARIA TERESA DIVI TORNS 
3. Al·legant F04-05 
 
En data de 9 d’octubre de 2020 i número d’anotació 31.778 que al·lega sobre: 
 
3.1. La inclusió de la finca al Pla especial d’infraestructures 
 
Exposa que l’apartat d’estructura de la propietat (pag. 24) del Pla especial 
d’infraestructures apareixen les finques de les quals som titulars situades al carrer de 
Rosselló, inclòs a l’àmbit discontinu Pla de millora urbana Silici-Rosselló- Caldereria i, 
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en conseqüència afectats pels costos que deriven del Pla especial d’infraestructures. 
A tal efecte, els al·legants sol·liciten que s’aclareixi la seva inclusió o no en el Pla 
especial d’infraestructures notificant-los i, si s’escau, esmenar el document de 
manera que quedin exclosos en l’estructura de la propietat detallada al Pla especial 
d’infraestructures. 
 
De l’anàlisi de la documentació aportada es clarifica que els al·legants estan inclosos 
en el Pla de millora urbana Silici-Rosselló-Caldereria i, per tant, inclosos en les 
obligacions d’aquests Pla especial d’infraestructures (PEI-1). 
 
Per tant, es desestima l’al·legació, en tant els al·legants estan inclosos en el Pla de 
millora urbana Silici-Rosselló-Caldereria. 
 
 
Valoració  
 
El present document incorpora les millores, esmenes a les errades lleus detectades i 
els aspectes detallats en les al·legacions que clarifiquen el Pla Especial 
d’Infraestructures, sense que aquests canvis comportin alteracions substancials del 
document en tràmit. 
 
 
Atès que el present document dona resposta a les prescripcions formulades i que les 
modificacions incorporades respecte al document d’aprovació inicial no tenen 
caràcter substancial, informo favorablement en allò que és de la meva competència 
del Pla Especial d’Infraestructures per a l’obertura del carrer Plàsmica (PEI1), per tal 
de continuar els tràmits fins la seva aprovació definitiva.” 

... 
 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:23:57 al 00:26:33 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec5001
2?startAt=1437.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec50012?startAt=1437.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec50012?startAt=1437.0
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Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 
Elisabet García Petit. 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Ismael Ciurana Sanchez i Pedro Millan 
Rodríguez. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
PUNT TRETZÈ.- APROVAR PROVISIONALMENT LA “MODIFICACIÓ PLA 
ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARTÍSTIC I 
ARQUITECTÒNIC DEL CONJUNT INDUSTRIAL DE CAN ROSES – JUNY 2020”.- 

Aprovar provisionalment la 
“Modificació Pla Especial de 
protecció del Patrimoni Històric, 
Artístic i Arquitectònic del 
conjunt industrial de Can Roses – 
juny 2020”. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’expedient incoat per a l’aprovació  de la Modificació Pla Especial de Protecció 
del Patrimoni Històric , Artístic i Arquitectònic del conjunt industrial de Can Rosés – 
juny 2020, redactat per Ricard A. Casademont i Altimira, arquitecte i promogut per 
PROCORNELLA. 
 



 
 

 
 

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

 

 27 

 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 31 de juliol de 2020, en virtut del qual 
s’aprovà inicialment l’esmentada Modificació i s’acordà sotmetre’l a informació 
pública, la qual es va dur a terme mitjançant inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona de data 16-09-2020, en el diari “El Periódico de Catalunya” 
del dia 08-09-2020, al Tauler d’anuncis de la corporació entre els dies 07 de setembre 
de 2020 i 07 d’octubre de 2020, i a la web municipal entre els dies 18 de setembre de 
2020 i el 17 d’octubre de 2020 ambdós inclosos, així com les notificacions efectuades 
a tots els interessats a l’expedient, sense que en aquell període s’hagin presentat 
al·legacions ni formulat suggeriments segons resulta de l’informe emès per la Cap de 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, i obrant a l’expedient. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, Cap de l’àrea de Gestió de Política 
Territorial en data 5 d’octubre d’enguany mitjançant el qual s’informa favorablement 
la tramitació de l’esmentada Modificació. 
 
Vist informe de la cap Jurídic i Administratiu de Política territorial i sostenibilitat de 
data 14 d’octubre de 2020, obrant a l’expedient. 
 
Atès el que estableixen els articles els articles 67.1. i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme en relació a 
l’objecte, regulació i tramitació dels plans derivats urbanístics; i els articles 80 i 81 del 
mateix text legal en concordança amb l’article 32 de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, del 
Àrea Metropolitana de Barcelona i l’article 4 del Decret 424/2011, de 27 de 
desembre, pel qual es va crear la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit 
Metropolità de Barcelona, en relació a l’aprovació definitiva per part de l’esmentada 
Comissió Territorial en trobar-se el municipi de Cornellà de Llobregat dins del seu 
àmbit competencial. 
 
Vistos els articles 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, i els articles 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, relatius a les 
competències atribuïdes al Ple de la Corporació Local, el President de la Comissió 
Informativa de Territori i Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment el document de “Modificació Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni Històric , Artístic i Arquitectònic del conjunt industrial de Can 
Rosés – juny 2020” amb ID número 1432778 i Núm. Hash SHA-512:  
 
9CB3D8A3AE5B76B6BC1A3175317B74A6C047679A29B151C2F76E1D379DB614D84E
127F6F9BC92253A0073DBF0F560A9B5A423768462BE11430CEE4A4B5676674, 
redactat per Ricard A. Casademont i Altimira, arquitecte.  
 
Segon.- Transmetre el document de Modificació del Pla Especial a la Comissió 
Territorial de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva. 
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Tercer.- Notificar el present acord al senyor Ricard A. Casademont de PROCORNELLÀ, 
S.A. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:26:34 al 00:28:10 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec5001
2?startAt=1594.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Ismael Ciurana Sanchez i Pedro Millan 
Rodríguez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 
Elisabet García Petit. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec50012?startAt=1594.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec50012?startAt=1594.0
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PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA 
 
 
PUNT TERCER.- DECLARAR D’INTERÈS ESPECIAL LA REALITZACIÓ DE LES 
OBRES RAM 2021 (CORNELLÀ DE LLOBREGAT)- OBRES COMPLEMENTÀRIES A 
LA INSTAL·LACIÓ D’UN MÒDUL DE CONSTRUCCIÓ PREFABRICADA PER A 
DUES AULES DE 60M2 I DUES DE 22 M2 EN EQUIPAMENT DOCENT (CLAU 
PROJECTE XMA-21520), A L’IES MARTÍ I POL/CARRER DE LA VERGE DE 
MONTSERRAT, 51, D’AQUESTA CIUTAT, SEGONS LLICÈNCIA D’OBRES 
MAJORS APROVADA EN SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 23 
DE JULIOL DE 2021, PER CONCÓRRER CIRCUMSTÀNCIES CULTURALS. 

Declarar d’interès especial la 
realització de les obres RAM 2021 
a l’IES Martí i Pol 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la sol·licitud amb RGE número 19163, de data 12 de maig de 2021, formulada 
per la Sra. Maria Elena Ferreiro Nieto, amb NIF 38098809E, com a Directora del 
Serveis Territorials Baix Llobregat, del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, per la qual sol·licita la bonificació del 95% de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, per a les obres de reforma de l’Institut Miquel Martí i Pol, ubicat 
al carrer Verge de Montserrat, 51, d’aquesta ciutat. 
 
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de juliol de 2021, va acordar 
atorgar al DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
llicència urbanística municipal per a les obres RAM 2021 (Cornellà de Llobregat)- 
Obres complementàries a la instal·lació d’un mòdul de construcció prefabricada per a 
dues aules de 60m2 i dues de 22 m2 en equipament docent (clau projecte XMA-
21520), a l’IES Martí i Pol/carrer de la Verge de Montserrat, 51, segons el projecte 
tècnic que figura en l’expedient 24/21 del Departament de Política Territorial 
d’aquest Ajuntament. 
 
Vistos l’informe tècnic de data 13 de juliol de 2021 emès pel Cap de l’Àrea de Gestió 
de Política Territorial, i l’informe de data 13 d’octubre de 2021 emès per la Cap 
Jurídic-Administratiu de Territori i Sostenibilitat d’aquest Ajuntament, en què es 
refereix que es donen els requisits formals i les circumstàncies objectives perquè es 
pugui tramitar la bonificació sol·licitada en relació a la llicència d’obres majors 
presentada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per a la 
realització de les obres RAM 2021 (Cornellà de Llobregat)- Obres complementàries a 
la instal·lació d’un mòdul de construcció prefabricada per a dues aules de 60m2 i dues 
de 22 m2 en equipament docent (clau projecte XMA-21520), a l’IES Martí i Pol/carrer 
de la Verge de Montserrat, 51, d’aquesta ciutat. 
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Vist el que preveu l’article 103.2.a) del TRLRHL respecte a la bonificació potestativa de 
fins el 95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades 
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, 
històric-artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquen aquesta declaració. 
 
Atès que l’article 4.3 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’ICIO per a l’exercici 
2021 estableix una bonificació del 95% en relació a l’article 103.2.a) del TRLRHL, i en 
el seu segon paràgraf determina que es declaren d’especial interès o utilitat 
municipal, als efectes de sol·licitud de la referida bonificació, les construccions, 
instal·lacions, obres de rehabilitació i obres de nova edificació per a la implantació 
dels equipaments, dotacionals o no, i habitatges de protecció oficial que es vagin a 
gestionar directament per una entitat de caràcter públic o per una entitat sense ànim 
de lucre. 
 
Atès el que determinen l’article 103.2.a) del TRLRHL i l’article 4.3 de l’Ordenança 
Fiscal núm. 5 reguladora de l’ICIO per a l’exercici 2021, respecte a la competència del 
Ple de la Corporació tant de la declaració d’especial interès o utilitat municipal com 
de l’aprovació individual del percentatge de bonificació, per vot favorable de la 
majoria simple dels seus membres. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de l’Àrea de Gestió Tributària al respecte, de data 13 
d’octubre de 2021. 
 
Per tot això, el President delegat de la Comissió Informativa de Presidència i 
Economia, previ dictamen de la Comissió, proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Declarar d’interès especial la realització de les obres RAM 2021 (Cornellà de 
Llobregat)- Obres complementàries a la instal·lació d’un mòdul de construcció 
prefabricada per a dues aules de 60m2 i dues de 22 m2 en equipament docent (clau 
projecte XMA-21520), a l’IES Martí i Pol/carrer de la Verge de Montserrat, 51, 
d’aquesta ciutat, segons llicència d’obres majors aprovada en sessió de la Junta de 
Govern Local de data 23 de juliol de 2021, per concórrer circumstàncies culturals. 
 
Segon.- Concedir una bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, a aplicar en la liquidació que s’efectuï a la Generalitat de 
Catalunya -Departament d’Educació- com a subjecte passiu del referit impost, en 
relació a la realització de les obres abans referides. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Sra. Maria Elena Ferreiro Nieto en 
representació del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i a l’Àrea 
de Gestió de Política Territorial d’aquest Ajuntament, pel seu coneixement i efectes. 

... 
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PUNT QUART.- DECLARAR D’INTERÈS ESPECIAL LA REALITZACIÓ DE LES 
OBRES DE RECONVERSIÓ DE L’ANTIGA BIBLIOTECA PER A ESPAIS DOCENTS, A 
L’IES ESTEVE TERRADES, UBICAT AL CARRER BONAVISTA,70, D’AQUESTA 
CIUTAT, SEGONS LLICÈNCIA URBANÍSTICA MUNICIPAL D’OBRES MENORS 
ATORGADA PEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2966/2021 DE DATA 22 DE 
JULIOL DE 2021, PER CONCÓRRER CIRCUMSTÀNCIES CULTURALS. 

Declarar d’interès especial la 
realització de les obres de 
reconversió de l’antiga biblioteca 
per a espais docents, a l’IES 
Esteve Terrades. 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la sol·licitud formulada per la Sra. Mari Carmen Esteban Gascón, en 
representació del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per la qual 
sol·licita la bonificació del 95% de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, 
en relació a les obres de reconversió de l’antiga biblioteca per a espais docents, a l’IES 
Esteve Terrades, ubicat al carrer de Bonavista, 70, d’aquesta ciutat. 
 
Vistos l’informe tècnic de data 14 de juliol de 2021 emès pel Cap de l’Àrea de Gestió 
de Política Territorial, i l’informe de data 21 de setembre de 2021 emès per la Cap 
Jurídic-Administratiu de Territori i Sostenibilitat d’aquest Ajuntament, en què es 
refereix que el departament d’Ensenyament de la Generalitat va sol·licitar en data 6 
de maig de 2021 amb RGE núm. 18503 la bonificació de 95% de l’ICIO respecte a les 
obres abans referides, i que es donen els requisits formals i les circumstàncies 
objectives perquè es pugui tramitar la bonificació sol·licitada en relació a la llicència 
d’obres menors a nom del DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA per a les obres de reconversió de l’antiga biblioteca per a espais docents, 
segons expedient 78/21, a l’IES ESTEVE TERRADAS del carrer Bonavista,70, d’aquesta 
ciutat. 
 
Vist el que preveu l’article 103.2.a) del TRLRHL respecte a la bonificació potestativa de 
fins el 95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades 
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, 
històric-artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquen aquesta declaració. 
 
Atès que l’article 4.3 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’ICIO per a l’exercici 
2021 estableix una bonificació del 95% en relació a l’article 103.2.a) del TRLRHL, i en 
el seu segon paràgraf determina que es declaren d’especial interès o utilitat 
municipal, als efectes de sol·licitud de la referida bonificació, les construccions, 
instal·lacions, obres de rehabilitació i obres de nova edificació per a la implantació 
dels equipaments, dotacionals o no, i habitatges de protecció oficial que es vagin a 
gestionar directament per una entitat de caràcter públic o per una entitat sense ànim 
de lucre. 
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Atès el que determinen l’article 103.2.a) del TRLRHL i l’article 4.3 de l’Ordenança 
Fiscal núm. 5 reguladora de l’ICIO per a l’exercici 2021, respecte a la competència del 
Ple de la Corporació tant de la declaració d’especial interès o utilitat municipal com 
de l’aprovació individual del percentatge de bonificació, per vot favorable de la 
majoria simple dels seus membres. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de l’Àrea de Gestió Tributària al respecte, de data 11 
d’octubre de 2021. 
 
Per tot això, el President delegat de la Comissió Informativa de Presidència i 
Economia, previ dictamen de la Comissió, proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Declarar d’interès especial la realització de les obres de reconversió de 
l’antiga biblioteca per a espais docents, a l’IES Esteve Terrades, ubicat al carrer 
Bonavista,70, d’aquesta ciutat, segons llicència urbanística municipal d’obres menors 
atorgada pel Decret de l’Alcaldia núm. 2966/2021 de data 22 de juliol de 2021, per 
concórrer circumstàncies culturals. 
 
Segon.- Concedir una bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, a aplicar en la liquidació que s’efectuï a la Generalitat de 
Catalunya -Departament d’Educació- com a subjecte passiu del referit impost, en 
relació a la realització de les obres abans referides. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Sra. Mari Carmen Esteban Gascón, en 
representació del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i a l’Àrea 
de Gestió de Política Territorial d’aquest Ajuntament, pel seu coneixement i efectes. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ CONJUNTA DELS PUNTS 3 I 4 
 
Les intervencions relacionades amb els punts 3 i 4 consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:28:11 al 00:29:22 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec5001
2?startAt=1691.0 
 
 
VOTACIÓ PUNTS TERCER I QUART 
 
Sotmesos a votació els dictàmens corresponents als punts 3 i 4, son aprovats 
per unanimitat dels vint-i-quatre regidors i regidores presents en aquest 
moment. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec50012?startAt=1691.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec50012?startAt=1691.0
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PUNT CINQUÈ.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 29/2021 PER 
CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC A 
ROMANENT DE TRESORERIA I MAJORS INGRESSOS. 

Aprovar la modificació de crèdits 
núm. 29/2021 per crèdit 
extraordinari i suplement de 
crèdit amb càrrec a romanent de 
Tresoreria i majors ingressos. 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la proposta de modificació per crèdit extraordinari del Departament de 
Patrimoni, per fer front a la transferència de diverses dotacions econòmiques del 
Patrimoni Municipal del Sòl i l’Habitatge de l’Ajuntament de Cornellà a l’Empresa 
Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A. (PROCORNELLA), 
per un import de 370.621, 11 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari del Departament 
d’Espai Públic, per fer front a la necessitat sobrevinguda de realització dels treballs de 
renovació de 130 metres de la xarxa de clavegueram, per un import de 122.500,00 
euros. 
 
Vista la proposta de modificació per suplement de crèdit amb càrrec a romanent de 
tresoreria del departament de Programes d’Alcaldia, motivada per la subvenció 
atorgada per la Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2020-2022” per la execució conjunta de l’acció “Suport a la creació, consolidació i 
creixement de microempreses”, per un import de 140.000,00 euros. 
 
Atès el que disposa l’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 35, 
36 i 37 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Atès el que estableix l’article 14 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 
2021. 
 
Atès l’informe favorable de la Intervenció Municipal. 
 
El President de la Comissió Informativa de Presidència i Economia, de conformitat 
amb el que estableix l’article 16.1.a) de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 
2021, i vist el dictamen favorable de l’esmentada Comissió, proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 29/2021 per crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria i majors 
ingressos, segons el següent detall i resum per capítols que figura a continuació: 
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MODIFICACIONS PER CREDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA I NOUS 
INGRESSOS 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0774.1510A.7400001 TRANSF. CAPITAL PROCORNELLÀ/P.M.S.H. 0,00 370.621,11 0,00 370.621,11 
0112.1600A.6190000 RENOVACIÓ XARXA CLAVEGUERAM  0,00 122.500,00 0,00 122.500,00 
0002.4330B.4620000 TRANS.AJ.ESPLUGUES/PROG.SUPORT 

CREACIÓ MICROEMPRESES 35.000,00 35.000,00 0,00 70.000,00 
0002.4330A.4490000 PROCORNELLA/PROGRAMA SUPOR CREACIÓ 

MICROEMPRESES 105.000,00 105.000,00 0,00 210.000,00 
 
 TOTAL DESPESES  633.121,11 0,00 
 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87010 ROMANENT TRESORERIA DESP. 

FINANÇAMENT AFECTAT 51.460,80 68.083,77 0,00 119.544,57 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES 

GENERAL 20.461.322,07 262.500,00 0,00 20.723.822,07 
9999.39710 ALTRES INGRESSOS PER APROFITAMENTS 

URBANÍSTICS 0,00 302.537,34 0,00 302.537,34 
 
 TOTAL INGRESSOS  633.121,11 0,00 

 
 
 
 
RESUM PER CAPÍTOLS 
 
ESTAT DE DESPESES 
 Altes Baixes 
 
Cap. IV.- Transferències corrents ..............................  140.000,00 0,00 
Cap. VI.- Inversions Reals ..........................................  122.500,00 0,00 
Cap. VII.- Transferències de capital ............................  370.621,11 0,00 
 
 TOTAL..........................................................  633.121,11 0,00 
 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 Altes Baixes 
 
Cap. III.- Taxes, preus públics i altres ingr. ................  302.537,34 0,00 
Cap. VIII.- Actius financers...........................................  330.583,77 0,00 
 
 TOTAL..........................................................  633.121,11 0,00 

... 
 



 
 

 
 

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

 

 35 

 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:29:23 al 00:32:13 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec5001
2?startAt=1763.0 
 
 
 
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, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 
Elisabet García Petit. 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Ismael Ciurana Sanchez i Pedro Millan 
Rodríguez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec50012?startAt=1763.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec50012?startAt=1763.0
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PUNT SISÈ.- APROVAR LA PLANTILLA DEL PERSONAL D’AQUESTA 
CORPORACIÓ I DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ PER L’EXERCICI 
2022  

Aprovar la plantilla del personal 
d’aquesta Corporació i de 
l’Institut Municipal de 
Radiodifusió per l’exercici 2022. 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la proposta de plantilla de personal d’aquesta Corporació i de l’ Institut 
Municipal de Radiodifusió, per l’exercici 2022 elaborada pel Departament de Recursos 
Humans, així com el projecte de pressupostos pel mateix exercici.  
 
Atès el que es disposa en els articles 25, 26 i 28 1 del Reglament del Personal al Servei 
de les Entitats Locals, l’article 283 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003. 
 
Atès que aquesta proposta recull les necessitats organitzatives i funcionals previstes 
per aquest exercici. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan municipal competent per aprovar la 
plantilla de personal així com determinar els llocs de treball dels funcionaris d’acord 
amb el que preveu l’article 22 de la llei 7/1985 de 2 d’abril i l’article 35 del Reglament 
del Personal al Servei de les Entitats Locals, 
 
El President de la Comissió de Presidència i Economia proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Aprovar la plantilla del personal d’aquesta Corporació i de l’Institut 
Municipal de Radiodifusió per l’exercici 2022, de conformitat amb el que es preveu en 
els articles 25 i 26 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals i l’article 
126 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, i amb el següent contingut:  
 
 

PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT 
ANY: 2022 

 
 
A) PERSONAL FUNCIONARI 
 

Nombre Places Denominació  Grup 
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I) FUNCIONARIS/ÀRIES D’HABILITACIÓ NACIONAL 
 

1 Subescala de Secretaria A-1 
2 Subescala d’Intervenció-Tresoreria A-1 

 
II) ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
A) TÈCNIC/A SUPERIOR 
 

6 Titulat/da A-1 
 
B) ADMINISTRATIU/TIVA 
 

143 Administratiu/tiva C-1 
 
C) AUXILIAR 
 

6 Auxiliar Administratiu/tiva C-2 
 
E) SUBALTERN/A 
 

48 Subaltern/a S/T 
 
 

III) ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
 
a) SOTS-ESCALA TÈCNICA 
 
A) TÈCNIC/A SUPERIOR 
 

6 Enginyer/a Industrial A-1 
7 Arquitecte/a A-1 

18 Advocat/da A-1 
2 Arxiver/a A-1 
6 Ciències econòmiques i empresarials A-1 
3 Psicòleg/a A-1 
1 Educació A-1 

 
B) TÈCNIC DE GRAU MIG 
 

20 Gestió Pública A-2 
8 Arquitecte/a Tècnic/a   A-2 
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1 Enginyer/a Tècnic/a A-2 
2 Salubritat Pública A-2 
6 Treball Social A-2 
1 Educació A-2 
8 Sistemes Informàtics A-2 
1 Estadística A-2 

 
C) TÈCNIC AUXILIAR 
 

3 Sistemes Informàtics C-1 
1 Delineant/a C-1 

 
 
b) SOTS-ESCALA DE SERVEIS ESPECIALS 
 
1.- GUARDIA URBANA 
 

1 Intendent A-1 
2 Inspector A-2 
2 Sots- inspector C-1 
4 Sergent C-1 

13 Caporal C-2 
92 Agent C-2 

 
2.-PLACES DE COMESES ESPECIALS 
 

5 Medi Ambient A-1 
2 Salut Pública A-1 
1 Patrimoni Cultural A-1 
1 Enginyer/a Agronòm/a A-1 
2 Activitats Culturals A-1 
2 Inspecció Tributària A-2 
1 Inspecció  Urbanística A-2 
7 Activitats Culturals  A-2 

12 Educador/a Infantil A-2 
1 Turisme i Comerç A-2 
2 Riscos Laborals A-2 
1 Director/a de Biblioteca A-2 
2 Consum C-1 
1 Obres C-1 
2 Activitats Esportives C-1 
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8 Educador/a Infantil C-1 
34 Auxiliar Biblioteca C-1 
6 Inspector/a Serveis/Obres C-1 
1 Inspector/a de Serveis/Obres C-2 
1 Regent/a C-2 
3 Auxiliar de Mercat C-2 

 
3.- PERSONAL D’OFICIS 
 

1 Oficial 1 a. Pintor S/T 
1 Cuiner/a  S/T 

 
511   

 
 
B) PERSONAL LABORAL 
 

Nombre Places Denominació  
 
 
 

PERSONAL CLASSIFICAT PER GRUPS PROFESSIONALS 
 
1.- TÈCNIC/A SUPERIOR  
 

3 Comunicació  
1 Inclusió Social  
1 Serveis Generals  
2 Treball  
6 Psicòleg/a  
1 Neuropediatra  
1 Advocat/da  

 
2.- TÈCNIC/A MIG 
 

1 Arquitecte/a Tècnic/a  
1 Salubritat Pública  

23 Treball Social  
2 Gestió Esportiva  

20 Educador/a Social  
1 Diversitat  
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2 Mediador/a Ciutadanes  
4 Treball  
2 Dinamitzador/a Digital  
1 Logopèdia  
4 Fisioterapeuta   

11 Mestre  
1 Mestre Psicomotricista   

20 Professor/a de Música  
5 Educador/a Infantil  
2 Educació Social  
7 Educador/a especialitzat/da  
3 Activitats Culturals  
2 Gestió de Serveis Generals  
1 Gestió Serveis Educatius  

 
 
3.- TÈCNIC/A AUXILIAR 
 

1 Gestió Cultural  
1 Dissenyador/a Gràfic  
3 Activitats Esportives  

14 Educador/a Infantil  
1 Auxiliar de Biblioteca  
1 Joventut  
5 Relacions Ciutadanes  
1 Serveis per la Dona  
2 Educació  
2 Manteniment  
1 Administratiu/tiva  

 
 
4.- AUXILIAR 
 

1 Serveis Esportius  
2 Serveis de Joventut  
4 Treballador/a Familiar  
1 Auxiliar Biblioteca  
1 Inspector/a de Serveis  
1 Telefonista – Informació  
2 Auxiliar Administratiu/tiva  
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2 Encarregat de Manteniment  
23 Assistent/a Infantil  
3 Auxiliar d’Educació  
1 Auxiliar  de Serveis a la Dona  
3 Cuiner/a  
9 Subaltern/a  

 
 
5.- PERSONAL D’OFICIS 
 

1 Encarregat/da  
2 Oficial 1 a. Fuster  
3 Oficial 1 a. Serraller  
2 Oficial 1 a. Fontaner-Electricista  
3 Oficial 1 a. Pintor  
4 Oficial 1 a. Jardiner  
4 Oficial 1 a. Paleta  
5 Oficial 1ª Conductor  
1 Oficial 1 a. Magatzem  
1 Oficial de Manteniment  
3 Oficial 2 a. Paleta  
1 Oficial 2 a. Magatzem  

17 Ajudant-Peó  
 

260   

 
 
 
C) PERSONAL EVENTUAL 
 

Nombre Places Denominació 
 

1 Assessor/a d’Obres de Projectes Municipals  
1 Cap de Premsa   
1 Director/a de l’ Institut Municipal de Radiodifusió  
2 Assessor/a de Projectes d’Innovació Social i Urbana  
2 Assessor/a de Projectes dels Grups Polítics Municipals  

 
7   
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PLANTILLA DE PERSONAL DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ 
CORNELLA DE LLOBREGAT 

ANY : 2022 
 
PERSONAL LABORAL 
 

Nombre Places  Denominació 
 
 
PERSONAL CLASSIFICAT PER GRUPS PROFESSIONALS 
 
2.- TÈCNIC/A MIG 
 

2 Tècnic/a Comunicació  
 
1.- TÈCNIC/A AUXILIAR 
 

3 So  
 

1 Publicitat  
 

6   

 
 
Segon.- Inserir al tauler d’anuncis de la Corporació i a la seva pàgina web, així com al 
Butlletí Oficial de la Província i  al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la 
plantilla íntegra de personal de la corporació i trametre còpies certificades de la 
mateixa a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat 
de Catalunya, en compliment del que preveu l’article 28. 1. del Reglament al Servei de 
les Entitats Locals. 
 
Tercer.- Difondre la composició de la Plantilla, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:32:14 al 00:35:14 
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https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec5001
2?startAt=1934.0 
 
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 de Cs, senyors Ismael Ciurana Sanchez i Pedro Millan 
Rodríguez. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde per proposar als assistents fer 
el debat conjunt dels punts 7 i 8 de l’Ordre del Dia, no manifestant-se cap 
oposició a la proposta. 
 
 
PUNT SETÈ.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ, I DE LES 
ORDENANCES FISCALS QUE HAURAN DE REGIR A L’EXERCICI 2022. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec50012?startAt=1934.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec50012?startAt=1934.0
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Aprovar provisionalment la 
modificació de l’Ordenança 
General de Gestió, Recaptació i 
Inspecció, i de les Ordenances 
Fiscals que hauran de regir a 
l’exercici 2022. 

DICTAMEN 
... 
 
Vistes les modificacions proposades de la Ordenança General de Gestió, Recaptació i 
Inspecció, i de les Ordenances Fiscals per al proper exercici 2022 per tal d’actualitzar-
les i adequar-les tant en el seu contingut econòmic com normatiu, a la legislació 
vigent. 
 
Vista l’Exposició de Motius d’aquesta proposta de modificació l’Ordenança General de 
Gestió, Recaptació i Inspecció, i de les Ordenances Fiscals per al proper exercici 2022, 
on es detalla l’abast i objectius que es pretenen, justificant la seva adequació als 
principis de necessitat i eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i 
eficiència. 
 
Atès el que disposa l’article 178.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en 
concordança amb el 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, referent al procediment a  seguir en l’aprovació de les Ordenances, així 
com l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de les Hisendes Locals, relatius a l’ordenació de tributs per les 
Corporacions Locals,  
 
El President de la Comissió Informativa de Presidència i Economia, previ informe de la 
Comissió, proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 
Recaptació i Inspecció, i de les Ordenances Fiscals que que hauran de regir a l’exercici 
2022, que abasta els tributs que s’indiquen més avall, i de conformitat amb el que 
figura al document que s’identifica electrònicament a continuació:  
 
- Núm. ID: 2997643 
- Num. Hash SHA-512:  

9F95A19F946C2B4093EB089EBE3DF0C72129F363B184ED23070D28DB65D6340A
93A77DE0F6B7855E485D654C7236E5AC91C292C1FF261EE8043153DCA77A0D5D 

 
Número Tribut  
 
 Ordenança general de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
1 Impost sobre bens immobles. 
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3 Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 
4 Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
5 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
6 Taxa per expedició de documents administratius. 
 
7 Taxa per la utilització de l’escut del municipi. 
 
8 Taxa pels serveis urbanístics. 
 
9 Taxa per la intervenció administrativa en les activitats i  
 instal·lacions. 
 
10 Taxa de cementiri municipal. 
 
11 Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats 

defectuosament o abusivament a la via pública 
 
12 Taxa per serveis especials per espectacles o transports. 
 
13 Taxa per la utilització i prestació de serveis a Can Mercader 
 
14 Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials 

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

 
15 Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública. 
 
16 Taxa per les entrades de vehicles en propietats particulars, les reserves 

de la via pública permanents i reserves temporals (càrrega i descàrrega). 
 
17 Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies 

públiques municipals. 
 
18 Taxa  per l’ocupació de terrenys d’us públic amb diverses activitats.  
 
19 Taxa per l’aprofitament i serveis dels mercats municipals. 
 
 
20 Taxa relativa a la tinença d’animals de companyia, i qualsevulla altres de 

naturalesa semblant i als serveis municipals de sanitat i consum. 
 
21 Taxa per la prestació de serveis i utilització d’instal·lacions municipals. 
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22 Taxa per la prestació en l’escola d’educació especial Virolai.  
 
24 Taxa per la utilització d’infraestructures instal·lacions en el subsòl de la 

via pública de titularitat municipal i l’ocupació de la via pública amb 
armaris de serveis. 

 
 
Segon.- Exposar l’acord precedent al Tauló d’Anuncis d’aquest Ajuntament, durant 
trenta dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació del corresponent anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província i en un Diari de gran difusió de la província. 
 
Dins d’aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions i suggeriments que estimin oportuns. 
 
Tercer.- Disposar que, en el supòsit que no es presenti cap reclamació en l’esmentat 
termini d’exposició pública, els acords adoptats d’aprovació provisional s’entenguin 
com a definitius. 
 
Quart.- Disposar, així mateix, que els acords definitius, incloent  els provisionals 
elevats automàticament a aquesta categoria, i el text íntegre de les modificacions es 
publiquin en el Butlletí Oficial de la Província i que posteriorment entrin en vigor el dia 
1 de gener del 2022 
 
Cinquè.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposen la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 

... 
 
 
PUNT VUITÈ.- APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL PER A 
L’EXERCICI 2022. 

Aprovar inicialment el pressupost 
general per a l’exercici 2022. 

DICTAMEN 
... 
 
L’Alcaldia-Presidència, d’acord amb allò previst en l’article 168, 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 l’article 18 del Reial Decret 500/1990 ha format el Projecte de 
Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2022 que ha estat informat 
favorablement per la Comissió Informativa de Presidència i Economia, per la qual 
cosa el sotasignant proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
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ACORDS 
 
Primer.- Aprovació inicial, de conformitat amb l’establert a l’article 112 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril i a l’article 168.5 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, del 
Pressupost General per a l’exercici de 2022, integrat pels Pressupostos de 
l’Ajuntament, de l’Organisme Autònom Institut Municipal de Radiodifusió Cornellà de 
Llobregat i l’estat de previsió d’ingressos i despeses de l’Empresa Municipal amb 
capital íntegrament municipal; Societat Promoció Social, Urbana i Econòmica de 
Cornellà, Societat Anònima (PROCORNELLÀ) i, el resum dels quals segons l’estat de 
consolidació per capítols pressupostaris i expressats en euros és el següent: 
 
 

 
 
 
En consonància als documents que s’identifiquen electrònicament a continuació: 
 
INGRESSOS PER PARTIDES 
NÚM. ID:  3052201 
NÚM. HASH: 
E321B93CF3737C5258F0753B11E27AB8BFBFB7FDE6EFD47E22718415273E58A1EDFC
9816562BF5EEBE8A962816EF6A5091185C7C6270FA2779E27DFB8E583F6E 
 
 

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ

CAPITOL DESCRIPCIO AJUNTAMENT I.M.RADIODIFUSIÓ PROCORNELLÀ OP.INTERNES TOTAL

1 DESPESES PERSONAL 33.531.842,00 184.726,00 4.521.960,00 0,00 38.238.528,00

2 BENS I SERVEIS 41.524.584,00 28.810,00 5.366.460,00 -363.500,00 46.556.354,00

3 DESPESES FINANC. 267.600,00 0,00 375.600,00 0,00 643.200,00

4 TRANSF.CORRENTS 14.750.472,00 0,00 0,00 -2.936.262,00 11.814.210,00

5 FONS DE CONTINGÈNCIA 6,00 6,00

OPERACIONS CORRENTS 90.074.504,00 213.536,00 10.264.020,00 -3.299.762,00 97.252.298,00

6 INVERSIONS REALS 7.731.648,00 0,00 500.000,00 0,00 8.231.648,00

7 TRANSF.CAPITAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

8 ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 2.992.990,00 0,00 2.992.990,00

OPERACIONS DE CAPITAL 7.751.648,00 0,00 3.492.990,00 0,00 11.244.638,00

TOTAL DESPESES 97.826.152,00 213.536,00 13.757.010,00 -3.299.762,00 108.496.936,00

 

CAPITOL DESCRIPCIO AJUNTAMENT I.M.RADIODIFUSIÓ PROCORNELLÀ OP.INTERNAS TOTAL

1 IMPOSTOS DIRECTES 44.312.010,00 0,00 0,00 -350.000,00 43.962.010,00

2 IMPOSTOS INDIRECTES 6.024.109,00 0,00 0,00 0,00 6.024.109,00

3 TAXES I ALTRES ING. 10.859.838,00 27.314,00 15.523.560,00 -13.500,00 26.397.212,00

4 TRANSF.CORRENTS 33.194.066,00 186.222,00 2.734.430,00 -2.936.262,00 33.178.456,00

5 ING.PATRIMONIALS 290.063,00 0,00 5.000,00 0,00 295.063,00

OPERACIONS CORRENTS 94.680.086,00 213.536,00 18.262.990,00 -3.299.762,00 109.856.850,00

6 ALIENACIO INVERSIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 TRANSF.CAPITAL 3.146.066,00 0,00 0,00 0,00 3.146.066,00

8 ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

9 PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERACIONS DE CAPITAL 3.146.066,00 0,00 50.000,00 0,00 3.196.066,00

TOTAL INGRESSOS 97.826.152,00 213.536,00 18.312.990,00 -3.299.762,00 113.052.916,00
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DESPESES TOTAL AJUNTAMENT_PARTIDES 
NÚM. ID:  3052172 
NÚM. HASH: 
1E6EBAC2920E7862CC1A0D486FBD2D0E2D926B3597AFFEB39FA7D773B8BA33E5BE
575D5E05B993804DEFF216292820A319460D75393179DABC0B14F12D1B0EBD 
 
INST MPAL RADIODIFUSIÓ PRESSUPOST INGRESSOS 2022 
NÚM. ID:  3049553 
NÚM. HASH: 
6352720E03B7BAF89807D8A782E768755009F748032A612699A58BF87A011C00E9E
00A5BE493289955E2FB479FC50AC57C2DD48AEAE810E7CE339B51A0DBB9E9 
  
INST MPAL RADIODIFUSIÓ PRESSUPOST DESPESES 2022 
NÚM. ID:  3049550 
NÚM. HASH:  
4A9EADC505A3F370E2DF74D14AD45B4F0F24C3E59F472B55E66B2998F1B3AA0415B
631981AE452F868D1544C8012E2F893F3D07143C5CF19812A8EC17D99142D 
 
PROCORNELLÀ PRESSUPOST 2022 
NÚM. ID:  3049587 
NÚM. HASH:  
4B76A7077272813A22FA86C9C9ED5A1F495D26A218BFA7B0D9709F719A920AD926
11915E237B3CCC6B0B785476C440E075C6A1F2D3C9544BA050FC8BC9DFA82F 
 
 
Segon.- Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General per a l’exercici 2022. En 
consonància als documents que s’identifiquen electrònicament a continuació: 
 
BASES D’EXECUCIÓ 2022 
NÚM. ID:  3052215 
NÚM. HASH: 
351C645C8C58342043E05D63441AD8AB45A78EB69432E1589BA5F88932921B6673B
C58BC47FC4D5C29FC5917B18D66AEC07DE5DF94C23084762A22B0820D318A 
 
 
Tercer.- Exposar al públic i donar al present acord la publicitat establerta a l’article 
169.1 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. 
 
Quart.- El present acord s’entendrà aprovat definitivament, si durant el termini 
d’exposició al públic no es presenten reclamacions. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb els punts 7 i 8 consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:35:15 al 02:03:45 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec5001
2?startAt=2115.0 
 
Durant la deliberació d’aquests punts, s’absenta temporalment de la sessió la 
senyora Elisabet García Petit, Portaveu del Grup Municipal de PODEMOS, que 
s’incorpora a la mateixa amb caràcter previ a la votació. 
 
 
VOTACIÓ PUNT SETÈ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 
Elisabet García Petit. 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Ismael Ciurana Sanchez i Pedro Millan 
Rodríguez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec50012?startAt=2115.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec50012?startAt=2115.0
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VOTACIÓ PUNT VUITÈ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Ismael Ciurana Sanchez i Pedro Millan 
Rodríguez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 
Elisabet García Petit. 
 
 
 
A les dinou hores es fa un recés a instàncies del senyor Alcalde, reprenent-ne 
la sessió a les dinou hores i deu minuts amb l’assistència dels 24 regidors i 
regidores presents al començament, de l’Interventor de l’Ajuntament i 
d’aquesta Secretaria. 
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II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
 
PUNT PRIMER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC/AM, PER LA 
PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI.- 

Moció ERC/AM, per la prevenció 
del suïcidi. 

MOCIÓ 
... 
 
L’Organització Mundial de la Salut (OMS), segons dades del juny del 2021, xifra en 
gairebé 800.000 les morts per suïcidi que es produeixen cada any al món, cosa que 
representa una mort cada 4 segons. Una mortalitat superior a la causada per les 
guerres i els homicidis i què és la segona causa de mort en persones de 16 a 25 anys. 
Les morts per suïcidi d’homes triplica a les de les dones i el 77% dels casos es 
produeixen en països amb ingressos mitjans o baixos. 
 
Una altra dada que alerta sobre la necessitat de treballar en la prevenció, és que per 
cada mort per suïcidi hi ha 20 persones més que ho intenten. Per tot això, l’OMS 
considera la mort per suïcidi com un problema de salut global i cada 10 de setembre 
es commemora el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi.  
 
Segons les dades del Instituto Nacional de Estadística, les morts per suïcidi a Espanya 
l’any 2019 van ser de 3.671,132 més que al 2018: 2.771 homes i 900 dones; una 
mitjana de 10 morts per suïcidi diàries. 
 
Catalunya, segons dades de l’Anàlisi de la mortalitat a Catalunya (Departament de 
Salut, 2019), va registrar un total de 431 morts per suïcidi l’any 2019: 320 homes i 
121 dones i més de 2.600 persones van patir les conseqüències traumàtiques i de dol. 
Segons l’estudi Evolució de la mortalitat per suïcidi a Catalunya en el període 200-
2013 de la Central de Resultats (Departament de Salut), el suïcidi és la principal causa 
de mort no natural, la que més s’ha incrementat en els darrers anys i la segona causa 
de mort en joves d’entre 15 i 29 anys a Catalunya (2,39 morts per 100.000 habitants). 
Com es recull a la guia Encarem el suïcidi juvenil guia de prevenció del suïcidi i 
acompanyament del dol (Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, 2018) és la 
primera causa de mort en la població catalana de 16 a 35 anys i segons la mateixa 
guia, el 42% de les persones joves transsexuals han tingut intents de suïcidi. 
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El sistema de detecció de la Generalitat de Catalunya, el Codi de Risc del Suïcidi, ha 
computat 601 temptatives de suïcidi en joves de fins a 18 anys el 2020, això suposa 
un increment del 27% respecte a l’any anterior, en el què se’n van computar 473. 
Segons ha alertat el Col·legi Oficial de Psicologia de Madrid, a causa de la pandèmia, 
les temptatives de suïcidi i autolesió en la població infantil i juvenil han augmentat un 
250%. 
 
Sovint es parla del suïcidi com de la mort silenciada i de la necessitat d’informar i 
sensibilitzar a la ciutadania per millorar la prevenció, com s’ha fet en el cas dels 
accidents de trànsit, el consum de drogues i alcohol o la Sida, per exemple. Segons 
l’Anàlisi de la mortalitat a Catalunya (Departament de Salut, 2019) la taxa de 
mortalitat dels accidents de trànsit a Catalunya ha passat de 12,68% morts per cada 
100.000 habitants l’any 1999 a 2,92% al 2019. En el cas de les morts per suïcidi, la 
taxa només s’ha reduït de 6,97% a 5,03%. 
 
Una informació rigorosa als mitjans de comunicació, amb testimonis de recuperació i 
sense sensacionalisme, pot ajudar molt en aquest sentit. Altres estratègies de 
prevenció impliquen garantir el coneixement i l’accés de la ciutadania als recursos 
existents (de salut mental, sociosanitaris, associacions...) i les polítiques públiques i 
plans d’acció de totes les administracions. En aquest sentit el Departament de Salut 
de la Generalitat, va presentar el dia 9 de setembre de 2021, el Pla de prevenció del 
suïcidi de Catalunya 2021-2025 (PLAPRESC) amb l’objectiu de reduir el 2030 la taxa de 
temptatives i mort per suïcidi en més d’un 15% i en més d’un 20% en els grups 
prioritaris, així com reduir l’estigma social mitjançant actuacions de tipus comunitari. 
 
El suïcidi és una prioritat de salut pública i el nou Pla, que implementarà un conjunt 
de mesures per fer un abordatge integral i comunitari, ha comptat amb una alta 
participació –uns 300 professionals de diferents àmbits-, i s’articula com una 
estratègia nacional de prevenció. 
 
Hi ha mites i realitats que s’han de trencar, aquests en són, només alguns petits 
exemples: 
 
1) Mite: Els mitjans de comunicació no han de parlar del suïcidi per evitar l’ “efecte 

crida”. 
Realitat: La publicació d’informació responsable i adequada per part dels mitjans 
és fonamental i pot ajudar a prevenir el suïcidi. 

 
2) Mite: El suïcidi no es port prevenir. 

Realitat: Si que es pot, és fonamental la detecció primerenca i poder disposar dels 
recursos, professionals i espais adequats. 

 
3) Mite: Els intents de suïcidi són un toc d’atenció. 

Realitat: Un intent de suïcidi és una manifestació del patiment i la desesperació 
que sent la persona. 
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4) Mite: La persona que realment vol posar fi a la seva vida, no avisa. 

Realitat: Moltes persones avisen d’alguna forma al seu entorn sobre les seves 
intencions. 

 
5) Mite: Les persones que se suïciden són egoistes (o valentes) 

Realitat: La conducta suïcida no és valenta ni covarda, està vinculada a un altíssim 
grau de patiment de la persona. 

 
Seguint el lema de la campanya de la Federació de Salut Mental de Catalunya (SMC), 
Parlar i escoltar, salva vides, no tenir por a explicar el que ens passa ajuda a trencar 
amb l’estigma sobre els problemes de salut mental i aïllament social, i oferir una 
escolta activa sense emetre judicis o treure importància al patiment de l’altre, és la 
millor manera de prevenir el suïcidi. 
 
Per tots aquest motius, el grup municipal d’ERC-AM de l’Ajuntament de Cornellà 
proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Declarar Cornellà ciutat compromesa amb el benestar emocional, la salut 
mental i la prevenció dels suïcidis. I visibilitzar, a les xarxes socials, mitjans de 
comunicació locals, mitjançant actes, etc. el dia 10 de setembre com a Dia 
Internacional de la Prevenció del Suïcidi. 
 
Segon.- Treballar de manera coordinada amb el Departament de Salut de la 
Generalitat per desenvolupar el Pla de Prevenció del Suïcidi de Catalunya (PlaPRESC) 
a la nostra ciutat i reclamar els recursos necessaris per portar-lo a terme. 
 
Tercer.- Crear una campanya de conscienciació, sensibilització, informació, formació i 
promoció de la salut mental i eradicació dels estigmes socials amb relació a la salut 
mental i realitzar una campanya concreta de prevenció dels risc de suïcidi a tota la 
població. 
 
Quart.- Traslladar aquests acords al Consell de Salut de Cornellà, al Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya, i al Govern de la Generalitat de Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:13:55 al 02:32:23 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec5001
2?startAt=8035.0 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec50012?startAt=8035.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec50012?startAt=8035.0
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VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 
PUNT SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE PODEMOS, PER A 
LA MILLORA DE GESTIÓ DEL SENSELLARISME A LA CIUTAT DE CORNELLÀ.- 

Moció PODEMOS, per a la millora 
de gestió del sensellarisme a la 
ciutat de Cornellà. 

MOCIÓ 
... 
 
A Espanya existeixen 33.000 persones aproximadament vivint al carrer. El 
sensellarisme és un fenomen que té diferents motius: desigualtat econòmica, exclusió 
social, falta d’oportunitats, menysteniment de drets bàsics, invisibilitat,. La pèrdua de 
la llar o l’absència d’aquesta impossibilita la vida digna de les persones que ho 
pateixen. La llar no és únicament una necessitat d’allotjament, és la possibilitat de 
tenir protecció, seguretat, suport en el projecte de vida personal i consolidació de 
lligams amb la xarxa social que envolta a les persones. Tota aquesta situació ha sigut 
agreujada pel context de crisi produïda per la COVID-19, que ha comportat l’augment 
del risc tant per la salut de les persones sense llar com per la de la comunitat. 
 
A més de totes les desigualtats estructurals que pateixen les persones sense llar, 
també són víctimes d’aporofobia, un terme que defineix el rebuig o odi a les persones 
amb pocs recursos. Aquesta discriminació i violència ha mostrat la seva cara més crua 
i inhumana amb agressions físiques a persones dormint al carrer per grups 
organitzats, que en alguns casos ha acabat en assassinat. Aquests delictes d’odi 
contra persones sense llar no són fets aïllats, suposen una violència estesa. Segons 
l’observatori de delictes d’odi contra persones sense llar HATENTO, un 47% de 
persones que viuen aquesta realitat han patit delictes d’odi. 
 
La ciutat amb més persones sense llar de Catalunya és Barcelona, la qual disposa de 
més dades sobre qui viu al carrer. Segons l’informe d’Arrels Fundació “Viure al carrer 
en temps de pandèmia, juliol 2021” sobre persones sense llar: 
 
- Un 87% són homes, un 9% són dones i un 4% són altres identitats. 
- L’edat és de 45 anys de mitjana 
- 7 de cada 10 són persones migrades 
- 1 de cada 9 persones fa més de 10 anys que viu al carrer 
- La mitjana de temps vivint al carrer és de 3 anys i 9 mesos, sent aquest majoritari 

a la ciutat de Barcelona.  
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Aquestes dades, il·lustren la realitat de les persones que viuen al carrer, les quals a 
més, per formar part de col·lectius vulnerables, veuen incrementades les violències 
cap a elles. Aquestes dades serveixen de diagnosi per a poder dissenyar les polítiques 
públiques concretes per a la lluita contra el sensellarisme i les discriminacions. 
 
A Cornellà no tenim dades oficials i d’accés per a la ciutadania que ens mostrin el 
nombre de persones sense llar a la nostra ciutat i el seu perfil. Sense anar més lluny, 
som un dels 54 municipis de més de 20.000 habitants on no s’ha realitzat un 
recompte de les persones que viuen al carrer, segons la Fundació Arrels. Aquesta falta 
d’informació no només provoca la inviabilitat d’aquesta realitat, i per tant la possible 
falta de polítiques eficaces, sinó que invisibilitza la situació davant la ciutadania i no 
fomenta la sensibilització i l’ajuda comunitària. 
 
Hi ha múltiples polítiques de tractament del sensellarisme. Una metodologia actual i 
que està proporcionant molts bons resultats a les avaluacions realitzades i al 
complement d’objectius és la metodologia HOUSING FIRST. Aquest mètode es tracta 
d’una intervenció social i en xarxa, allunyat de l’atenció tradicional, que proporciona 
a les persones sense llar un habitatge individual, estable i independent. Es 
caracteritza, a grans trets, per: entendre l’habitatge com un dret fonamental, que les 
persones usuàries siguin qui pren les decisions i les administracions siguin 
recolzament del procés, que la xarxa comunitària sigui considerat un espai 
d’oportunitats per a la política d’habitatge i que es propugni la idea de que el fet de 
tenir un habitatge ajuda a treballar altres àmbits d’integració social de col·lectius 
vulnerables. 
 
A Cornellà, una de les accions més importants pel tractament d’aquesta realitat és 
l’Operació Fred, una mesura per a donar recer a aquelles persones que dormen al 
carrer en els dies més freds de l’any. Aquesta acció, desenvolupada per la Guardia 
Urbana, es realitza a través del protocol d’atenció a les persones sense llar. Tot i ser 
una mesura absolutament necessària i positiva, creiem que s’ha d’anar més enllà en 
el tractament d’aquests ciutadans i ciutadanes, i donar una resposta a mig i llarg 
termini, evitant la cronificació de la situació o la cerca de solucions en altres 
municipis, com Barcelona. 
 
Per tot l’exposat, PODEMOS CORNELLÀ proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Realització d’un recompte i d’una diagnosi que permetin quantificar i obtenir 
dades sobre les persones sense llar a la nostra ciutat i que aquests es realitzin i 
s’actualitzin de forma periòdica. Que les dades obtingudes siguin compartides als 
mitjans de l’Ajuntament de Cornellà. 
 
Segon.- Iniciar un procés de reflexió amb tots els actors polítics i socials que treballen 
per a la integració social a la ciutat de Cornellà per dissenyar un Pla d’atenció integral 
a les persones sense llar per a aconseguir una ciutat sense persones al carrer. 
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Tercer.- Publicar als mitjans de comunicació municipals les vies d’atenció i d’ajuda a 
les persones sense llar per part de l’ajuntament, així com els protocols existents. 
 
Quart.- Realitzar una campanya de sensibilització a la ciutat per combatre prejudicis 
contra les persones sense llar, afavorir l’empatia i posar de manifest el dret a la 
dignitat, a la igualtat de tracte i a la no discriminació. 
 
Cinquè.- Instar a la Generalitat de Catalunya a desplegar l’Estratègia d’abordatge 
integral contra el sensellarisme. 
 
Sisè.- Traslladar el present acord als consells de participació de la ciutat, als col·lectius 
de defensa de l’habitatge del municipi, al Govern de la Generalitat de Catalunya i a la 
Fundació Arrels. 

... 
 
 

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

• Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’ERC/AM amb registre 
d’entrada 2021/41872: 
... 
 
Esmena d’Addició d’un nou acord Tercer i renumeració dels següents 
 
Tercer.- Estudiar la possibilitat que es dotin i gestionin recursos necessaris des del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, per implementar els plans d’atenció integral a 
les persones sense llar de la comarca. 
 
Esmena d’addició al Punt Sisè 
 
Sisè.- Traslladar els acords als consells de participació de la ciutat, als col·lectius en 
defensa de l’habitatge del municipi, al Consell Comarcal del Baix Llobregat, al 
Govern de la Generalitat de Catalunya i a la Fundació Arrels. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:32:24 al 02:46:42 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec5001
2?startAt=9144.0 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec50012?startAt=9144.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec50012?startAt=9144.0
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VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC/AM 
 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 
Elisabet García Petit. 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Ismael Ciurana Sanchez i Pedro Millan 
Rodríguez. 
 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ  
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
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PRECS I PREGUNTES 
Precs i preguntes. 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:46:43 al 02:56:11 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec5001
2?startAt=10003.0 
 
 
Precs i preguntes formulats pel Grup municipal de Ciutadans – Partit de la 
Ciutadania (Cs) 
 

• Per part del senyor Ismael Ciurana Sánchez, Regidor del Grup Municipal de 
Cs, s’han presentat verbalment dos precs i una pregunta: 
 
Primer Prec 
... 
 
En el Pleno de hoy hemos tratado la aprobación inicial de los presupuestos, tasas, de 
los impuestos, tasas y presupuestos para el 2022. El equipo de gobierno ha dejado 
bien claro cuál era su posición para llevar a cabo sus proyectos e inversiones para el 
próximo año y es por eso que debe subirlos. 
 
Estamos en el inicio de la recuperación para muchos autónomos y pequeñas 
empresas y hay sectores que no solo necesitan de la solidaridad de la administración 
para salir adelante sino también del clima. Es por ello que rogamos que a los 
mercados de venta no sedentaria, conocidos como mercadillos, que cuando llueve no 
pueden montar deben recoger antes e incluso casi no reciben compradores los días de 
lluvia se les aplique un descuento de las tasas y si no pueden montar la excepción 
total del pago de las mismas. 

... 
 
Segon Prec 
... 
 
Muchas ciudades celebran muchas de sus fiestas tradicionales con el lanzamiento de 
petardos y fuegos artificiales. Reconocemos que son fechas para celebrar i disfrutar 
pero nuestros mayores y nuestras mascotas son los grandes perjudicados de estas 
prácticas. 
 
Muchos de nuestros mayores sufren con las fuertes explosiones y en casos de 
celebraciones hasta altas horas de la madrugada no pueden descansar afectando a 
su estado de salud, y también nuestros animales domésticos, nuestras mascotas, 
sufren estrés, taquicardias, temor, ansiedad e incluso pueden llegar a morir. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec50012?startAt=10003.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7cb6e62a017cc5afcec50012?startAt=10003.0
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Desde Ciutadans pensamos que los vecinos, nuestros mayores y las mascotas tienen 
derecho a descanso, es por ello que rogamos que tras los estudios necesarios se 
incluya en las Ordenanzas Municipales la prohibición de la utilización de 
determinados petardos por su brutal explosión. 

... 
 
 
Pregunta 
... 
 
El club de Handbol Ràpid Cornellà ha tenido que pedir disculpas a varios de los 
equipos contrarios que ha recibido en su campo por no poder ofrecerles ni vestuario 
ni la posibilidad de ducharse después de los partidos por padecer una plaga de 
legionela en las tuberías de sus vestuarios y duchas. 
 
No solo son víctimas los clubs a los que reciben sino que también se sienten ellos 
víctimas de la situación que ya arrastran durante bastantes semanas.  
 
Es por ello que formulamos las siguientes preguntas: 
 
- ¿Cuál es la situación actual de las instalaciones por la plaga de legionela? 
- ¿Cuál ha sido el nido del motivo de brote de legionela? 
- ¿Cuándo se prevé que los trabajos para solucionar esta incidencia finalicen? 
- ¿y cuando se prevé que podrán volver a utilizar los vestuarios y las duchas de 

forma habitual? 
... 

 
Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
Es que hem d’anar amb cura quan utilitzem certes expressions, perquè no era 
legionel·la. Ho dic perquè abans de preguntar en un Ple un s’ha d’assegurar del que 
diu. 
 
Quan parlés de legionel·la és un problema més greu que, a més, salta la competència 
municipal, si això es produeix. Per tant, no ha passat, ho dic perquè ja donarem 
resposta però algunes vegades un ha de tenir cura sobre el que diu.  
 
No estic donant una resposta és només una informació, s’ha d’anar amb cura. 

... 
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• Per part del senyor Pedro Millan Rodríguez, Regidor del Grup Municipal de 
Cs, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
Al Nadal del 2019 preguntamos sobre medidas de enfocar las navidades hacia los 
niños, sobretodo la llegada de los Reyes de Oriente. 
 
Nos gustaría saber si este enfoque se tendrá en cuenta para estas Navidades y si las 
medidas de Covid para todos los actos y eventos serán como las del 2020. 

... 
 
Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
Comunicar-te que es evident per ara, i esperem que sigui així, que les restriccions 
marcades pel PROCICAT no son les mateixes ja. És una evidencia i per això estem aquí 
reunits. I també és evident que s’està treballant ja en el programa i es donarà 
resposta, però t’avanço que estem treballant en un programa amb un Pla A i un Pla B, 
perquè és evident que si les coses canvien no ens poden enganxar amb el pas canviat, 
però ja et donarem una resposta. 

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

• Per part del senyor Carles Alemany Lluis, Regidor del Grup Municipal 
d’ERC/AM, s’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
Els operaris de l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, que són els 
encarregats de fer la retirada de residus de mobiliari als nostres carrers especialment 
a la zona dels contenidors, han de disposar dels EPIS necessaris per assegurar la seva 
integritat. EPIS que han de ser proporcionats per la seva empresa, entre aquests 
elements hi ha el casc. 
 
En els darrers mesos hem comprovat que molts d’aquests operaris utilitzen elements 
de la seva propietat sense cap mena d’homologació per la tasca que realitzen, com 
poden ser cascos de bicicleta, de la construcció, etc.  
 
Preguem que s’insti a l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas com empresa 
contractada per l’Ajuntament per realitzar aquest servei, a proporcionar els elements 
de seguretat a tots els seus treballadors tal i com dicta la Llei 31/1995 de 8 de 
novembre de prevenció de riscos laborals. 

... 
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• Per part de la senyora Estrella Corominas Molleja, Regidora del Grup 

Municipal d’ERC/AM, s’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
L’Estat Espanyol té una taxa de naixements prematurs que varia entre el 7 i el 10%, 
una de les més altes d’Europa. En xifres vol dir que cada any neixen prop de 30.000 
nadons prematurs o el que és el mateix un de cada 13 naixements a l’estat es 
produeix abans de la setmana 37 de gestació. 
 
La prematuritat és la condició neonatal que comporta el risc més elevat de mortalitat, 
morbiditat i discapacitat ja que aquests nadons neixen amb una immaduresa dels 
seus òrgans i sistemes com el respiratori, el de control de temperatura, digestius, 
metabòlic i un llarg etc. Això els fa més vulnerables a les malalties, la mort súbdita, 
els agents esterns i sovint els comporta problemes en el seu desenvolupament. 
 
El 17 de novembre se celebra el Dia Mundial del Prematur, una data que busca crear 
consciència sobre el que representa néixer prematurament arreu del mon. 
L’Associació de Prematurs a Catalunya, Som Prematurs, fa anys que convida als 
Ajuntaments a que il·luminin algun indret de la ciutat de color lila o decorin un balcó 
d’aquest color el 17 de novembre, 
 
Ens consta que l’associació a fet aquesta petició a l’Ajuntament i que s’ha respost 
desfavorablement per no venir de cap associació de Cornellà quan en altres ocasions 
s’il·lumina la Torre de la Miranda a petició d’entitats i per causes que son generals i 
no concretes de la ciutat.  
 
Preguem que s’il·lumini un dels monuments habituals de color lila o es decori el balcó 
de l’Ajuntament el pròxim 17 de novembre en commemoració del Dia Mundial del 
Prematur. 

... 
 
 

• Per part de la senyora Teresa Vidal Llargués, Regidora del Grup Municipal 
d’ERC/AM, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
L’abús de temporalitat que pateixen molts treballadors a les administracions 
públiques es una constant i símptoma de precarietat i un incompliment fragant de la 
normativa europea sobre estabilització del personal públic. 
 
La competència per posar-hi solució és estatal i desprès d’un intens debat en el qual 
hem estat el partit polític que més esmenes ha presentat, el Reial Decret Llei 14/2021 
de 6 de juliol de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en ocupació 
pública obliga reduir-la i posa uns terminis i condicions. 
 



 62 

 
 
 
Per tal de tenir les dades actualitzades sobre aquest problema a l’Ajuntament de 
Cornellà i de poder-les valorar demanem que se’ns facilitin les de les següent 
pregunta: 
 
Quina és l’índex de temporalitat, edat, perfil professional i antiguitat de les persones 
que ocupen places estructurals i quantes superen els tres anys de temporalitat 
ininterrompuda? 

... 
 
 
 

• Per part del senyor Carles Alemany Lluis, Regidor del Grup Municipal 
d’ERC/AM, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
Jo faré una pregunta però que s’assembla molt a lo que preguntava el company 
Ismael, però crec que és més generalista perquè del que volíem parla és del 
poliesportiu Sant Ildefons que és on juga el Ràpid Cornellà. 
 
El parquet del poliesportiu Sant Ildefons fa anys que per deficiències importants s’ha 
de canviar, estava programat fer-ho abans del confinament no es va poder fer, es va 
tornar a plantejar però a dia d’avui encara no s’ha reparat.  
 
L’ordinador central que controla les llums i l’aire tampoc funciona i l’aigua fa mesos 
que es va detectar que estava contaminada, en cap cas en sentit res de legionel·la. I 
això a banda del risc de salut pública comporta que actualment no es puguin fer 
servir els vestidors tot i que el poliesportiu si que es fa servir, encara les mancances 
del parquet. 
 
Preguntem quines mesures respecte a l’aigua s’han pres per evitar afectacions? Quan 
està previst solucionar-ho i realitzar les reparacions o canvi necessari del parquet per 
garantir un ús normal? 

... 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les dinou hores i cinquanta-dos 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 
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que es produeixen durant la mateixa, sense que cap d’elles hagi donat lloc a 
l’aplicació de l’article 136 del ROM, en haver-se incorporat, en tots els casos, 
amb caràcter previ a la votació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diligència: Per a fer constar que el present document correspon a l’acta de la sessió celebrada pel 
Ple en data 27 d’octubre de 2021, la qual ha estat aprovada en data 24 de novembre 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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