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ACTA PLE NÚM. 4/2022 

 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 30 DE MARÇ 2022 
 
 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 30 DE MARÇ DE 2022 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les disset hores del dia 30 de 
març de dos mil vint-i-dos, 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 
 Sra. Maria de las Mercedes Fernández García 
 Sra. Elisabet García Petit 
 Sr. Ot García Ruiz 
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 Sr. Sergio Gómez Márquez 
 Sra. Lidia Gómez Pla 
 Sra. Maria Carmen López Álvarez 
 Sra. Nelia Martínez Gallardo 
 Sr. Daniel Martínez Rodríguez 
 Sra. Aurora Mendo Sánchez 
 Sr. Pedro Millan Rodríguez 
 Sra. Joana Piñero Romera 
 Sra. Teresa Vidal Llargués 
 
 
Secretària General Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor Sr. Joan R. Sagalés Guillamón 
 
 
 

NO ASSISTENTS 
 
Excusen Sr. Enrique Vanacloy Valiente 
 
 
 
Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió, i es passa a despatxar els 
assumptes que figuren a l’ordre del dia i que són els següents: 
 
 

I 
 

PART RESOLUTIVA 
 
 
PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
 
PUNT PRIMER.- APROVACIÓ DE L’ACTA I VÍDEO ACTA NÚM. 2/2022 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 23 DE FEBRER 
D’ENGUANY. 

Aprovar Acta núm. 2/2022 

L’esborrany de l’acta ha estat lliurat a tots els regidors i regidores junt amb la 
convocatòria d’aquesta sessió. 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:04:30 al 00:04:54 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f
?startAt=270.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’acta i el vídeo acta són aprovades per unanimitat dels 
vint-i-quatre regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 
PUNT SEGON.- APROVACIÓ DE L’ACTA I VÍDEO ACTA NÚM. 3/2022 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL DIA 17 DE 
MARÇ D’ENGUANY. 

Aprovar Acta núm. 3/2022 

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 00:04:55 al 00:05:11 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f
?startAt=295.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’acta i la vídeo acta són aprovades per unanimitat dels 
vint-i-quatre regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=270.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=270.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=295.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=295.0
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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. 883/2022 de data 25 de febrer 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3629/19, de 30 de setembre, posteriorment 
modificat pels Decrets d’Alcaldia núm. 763/2020, de 17 de febrer, 1637/2020, de 11 
de juny, 1465/2021, de 15 d’abril, 2380/2021 de 10 de juny, 2572/2021 de 22 de juny 
i 3671/2021 de 22 de setembre, es va procedir a designar els membres que havien 
d’integrar, durant aquest mandat, el Ple del Consell de la Dona de Cornellà de 
Llobregat, òrgan sectorial de participació de caràcter permanent i instrument de 
participació ciutadana en els assumptes municipals relacionats amb aquells àmbits 
d’activitat pública que afectin o es refereixin a la Dona. 
 
Atès que mitjançant escrit de l’Associació de veïns del Casc Antic de Cornellà de 
Llobregat, de 21 de febrer de 2022 – RE núm. 7169, es sol·licita modificar el seu 
representant titular en aquest Consell. 
 
Atès que segons disposa l'article 7 del Reglament Orgànic Regulador d’aquest Consell, 
els membres del Ple han de ser nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú decret, a 
proposta de les Entitats del Sector. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides  
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament com a vocal titular del Ple del Consell de 
la Dona de Cornellà de Llobregat, que tot seguit es relaciona: 
 

• En representació de l’Associació de veïns del Casc Antic de Cornellà de 
Llobregat. 

 
Titular: senyora Ana Pilar Fernández Masiá 

 
Segon.- Nomenar vocal titular del Ple del Consell de la Dona de Cornellà de Llobregat 
a la següent persona: 
 

• En representació de l’Associació de veïns del Casc Antic de Cornellà de 
Llobregat. 

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

... 
 
 
 
- Decret núm. 891/2022 de data 28 de febrer 
... 
 
Vista la liquidació del Pressupost de l’Institut Municipal de Radiodifusió de Cornellà, 
corresponent a l’exercici pressupostari de 2021, elaborada de conformitat amb el que 
disposen els articles 191 a 193 bis del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i els articles 89 a 105 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril i proposada pel President de l’esmentat 
Institut, d’acord amb allò que preveu l’article 192.2 del Text refós citat, segons 
Resolució de Presidència número 12/2021 de 24 de febrer de 2020. 
 
Atès que s’ha emès informe favorable per part de la Intervenció delegada, en 
compliment d’allò que disposa l’article 192.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 
En virtut d’allò que disposa l’article 192.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Institut Municipal de Radiodifusió de 
Cornellà, corresponent a l’exercici de 2021, i que incorpora els següents estats, en 
consonància als documents que s’identifiquen electrònicament a continuació: 
 
1) Estat de liquidació del pressupost d’ingressos  

NÚM. ID: 3558990 
NÚM. HASH: 
DB8B558A1FB25BD6211409EDA3F7772CA1393C62605DF8F81C518474110AD2C5
E0E71DA68CE6EFD31851AC38ED075F5E0DD8380642B64D678C0A8AA89472A0CE 
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2) Estat de liquidació del pressupost de despeses. 

NÚM. ID: 3558981 
NÚM. HASH: 
102C0AA06686D7823C85B3C014574BDC03383E1F346581A27FCB6A29A5F8B8D6
CFA2676222BA6562422F84D7FF9F86D8F06ADA807B5B6053F1BF73F462719F2A 

 
3) Estat del resultat pressupostari. 

NÚM. ID: 3559000 
NÚM. HASH: 
7E7B3A6328FF51677FA631053023ED96587F0EAA867A513DB217BA10BBF1B9FE
AC749B30958C5F7BDD2B73B0CB631E52E531D47E4646D39CDF30B45999CA549B 

 
4) Estat d’operacions no pressupostàries de Tresoreria. 

NÚM. ID: 3563298 
NÚM. HASH: 
31B32D8573CA5867BD4F437F3B6B68332B537D8AAB512E7DAA1B5EC353F67401
F90C1DEF5AAC555C83D3C779A3D83FE86C76E0FA1B8F0CB4191F4581172795FB 

 
5) Estat d’obligacions de pressupostos tancats. 

NÚM. ID: 3559082 
NÚM. HASH: 
F7033BDD28235AEA606E6CBD94860E53144D039D45AEDEFE9308F04AC5FD8E5C
CED98DE032EAF82B56DF72D761FC3E469122326E8AA16935DA8153EFE8845F57 

 
6) Estat de drets a cobrar de pressupostos tancats. 

NÚM. ID: 3559091 
NÚM. HASH: 
34DA26721E135EC6517BCB8504D04C41A60FBB702A9FFFC56C13E35BB74CC07FC
7A057827B261BEC1D4629E358C0E504A4C576921B1EA35DB78D94156DD8D24E 

 
7) Estat de tresoreria. 

NÚM. ID: 3559758 
NÚM. HASH: 
26517A9A38211FB7B7EC39F5035628B3E94C684691DB7597B89C5DB98AD1A4D5
1666F8EA7D27CE68A415FF9A568C56C574666DEFDBEBFF9884684D4C8440D7E2 

 
8) Estat del romanent de tresoreria. 

NÚM. ID: 3559759 
NÚM. HASH: 
4963C8E28E339ED932D764572C6077D45451BAE8E2D4195DE10977EB459DBBE6
D706082C8CED8322C71105AB590430BBE127D312A7A74083EEB5786F83454CA2 

 
 
Segon.- Iniciar la tramitació administrativa per formar el Compte General de l’exercici 
de 2021. 
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Tercer.- Donar compte del present decret i de l’expedient de liquidació a l’Ajuntament 
Ple a la primera sessió que celebri, de conformitat amb allò que disposa l’article 193 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Quart.- Trametre còpia de la liquidació del Pressupost de l’Institut Municipal de 
Radiodifusió de Cornellà a l’Administració de l’Estat, en els termes regulats a l’article 
15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstos en la Llei orgànica 2/2012, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i a la Comunitat Autònoma, en 
els termes regulats a l’article 3 de l’Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre, per la 
que es regula la presentació telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos i de les 
liquidacions dels pressupostos dels ens locals i es crea l’Inventari de control de 
compliment de les obligacions de tramesa de la documentació econòmic-financera, 
d’acord amb l’article 193.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Cinquè.- Trametre còpia íntegra d’aquest expedient al responsable de la seu 
electrònica municipal, als efectes previstos a l’article 8.1.d) de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, d’accés a la informació pública i bon govern. 

... 
 
 
- Decret núm. 893/2022 de data 28 de febrer 
... 
 
Vista la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici 
pressupostari de 2021, elaborada de conformitat amb el que disposen els articles 191 
a 193 bis del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per  Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i els articles 89 a 105 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril. 
 
Atès que de conformitat amb el disposa l’art. 193 bis del Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, s’ha d’informar al Ple en relació als criteris 
determinants del drets de difícil o impossible recaptació. 
 
Atès que els criteris aplicats són els regulats a l’article 94 de les Bases d’Execució del 
Pressupost i que la quantia resultant és superior als límits mínims establerts a l’art. 
193 bis citat, en el benentès que aquests criteris s’apliquen sobre tots els capítols 
pressupostaris, excepte els 4 i 7 corresponents a subvencions i transferències corrents 
i de capital, tal com figura al document adjunt. 
 
Atès que s’ha emès informe favorable per part de la Intervenció General, en 
compliment d’allò que disposa l’article 192.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 
En virtut d’allò que disposa l’article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
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HE RESOLT 

 
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, corresponent a 
l’exercici de 2021, que incorpora els següents estats que s’adjunten, en consonància 
als documents que s’identifiquen electrònicament a continuació: 
 
1) Estat de liquidació del pressupost de despeses. 

NÚM. ID: 3566654 
NÚM. HASH: 
DE5B96D14EB7421C245A23BE02DA1441B9EA69626850B12D83AA193281EC311D1D59
DD92F4DAC7C930F74579C2FFA7F03E46066004A40771B76E99CC17211794  

 
2) Estat de liquidació del pressupost d’ingressos. 

NÚM. ID: 3567029 
NÚM. HASH: 
BC6946FE775CB039485E28A1502D34B8A0121CFFF59BE90F8ED0B14E15343817918595
0DB5D7FEFAA89F94414D8B1B295C4FA6591923EF04895F0A3FFC0F5855 

 
3) Estat del resultat pressupostari. 

NÚM. ID: 3567031 
NÚM. HASH: 
0711701318B86D3DD87CB862B2D434702FC7D18ABD23DD2C24B7250EA802B023BF2D
9AB5EB4683076A55721F2F3348A3CE87D471159A49D93AA2A7206AD71479 

 
4) Estat d’operacions no pressupostàries de tresoreria. 

NÚM. ID: 3567033 
NÚM. HASH: 
22EE7A09993FA0B1781A7C171AB6479191038057B0FFA6E87976447891479EFD69171A
0095F1ED2DA20115DDEC1B96DDCDFECEB6BED1C60601B8B48C363E228B 

 
5) Estat d’evolució i situació dels recursos administrats per compte d’altres ens 

públics. 
NÚM. ID: 3567039 
NÚM. HASH: 
BA96C02D88D4AFCF12AAA08D5C57E9AE11B09EFD6F427C23F7976AF7807A26CA1E419
2A3B75E3435A98143018732D9FC49AF206A42BB6FC141D3276843D6FD0D 

 
6) Estat d’obligacions de pressupostos tancats. 

NÚM. ID: 3567082 
NÚM. HASH: 
C4589BDA7832662F6BD119165785833DF07F3D645BD70D482ABC7DF8528D97BB56E1B
E33BA50C7CB1216587295D7E909D963DB3D4D22D02533EDC42F68AB8E66 

 
7) Estat de drets a cobrar de pressupostos tancats. 

NÚM. ID: 3567085 
NÚM. HASH: 
584AA3CCD2EF94BDF02B64EC89DE993BF87FA1EA8E025BC574B02C6E98212B07CED71
965951AB87DC23FF16222A091481A0B79D8FD2A40B4E1301C211CDAA92E 
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8) Estat de tresoreria. 

NÚM. ID: 3567102 
NÚM. HASH: 
B467F62022E0D3AC0EC3E1C771EC172A403DB70446C71064479E1F8CBD9494FF3C9282
1C574F31EAA878EC17AA4A58563E1C794CE2D51E92757902CDD79A4C10 

 
9) Estat del romanent de tresoreria. 

NÚM. ID: 3567108 
NÚM. HASH: 
A2B892D8DC51B0E743B98EC87D19BE418BED3FBBD50C0B2F82FA4B834F71AA17F2C5B
EBA85F35D5BC48C4980437AE5C5D3759FB47659C04A7DBBB658A6DE4727 

 
10) Desviacions de finançament. 

NÚM. ID: 3567110 
NÚM. HASH: 
92CE609C0D9C4D07E6B80BCC94925AA17FB9050D62AB84B7B2EAFC5CD157AAFD587C4
B57DF900959970CA00411EFBE73E5A0CED8BEA596292F6022F1D2ABD5D2 

 
11) Determinació drets de difícil o impossible recaptació. 

NÚM. ID: 3569345 
NÚM. HASH: 
9256DC973BF6C67C7288D5ADE57E47F7AAC3F1F2E4C0559860EB445B62E3FE11EB4075
85C693A2CF16876E7FFED973CDA4668B7935C6576C412ED9F77AF810CF 

 
12) Seguiment inversió financerament sostenible Espai Públic 

NÚM. ID: 3567113 
NÚM. HASH: 
8B37F6BB47435F50D23F6964782EE0158D2AA731FA7840D1F34C923B82BF736BB7DD9
A1B49E2F6460FC2DFDF3CA642C541E386408C855103B4C925F04B2F1671 

 
13) Seguiment inversió financerament sostenible Àrea d’Estudis i Actuacions 

Ambientals 
NÚM. ID: 3567116 
NÚM. HASH: 
05713AE2B18E766EC5D0457FF9EEB6D7DC33B362A5946962F4DCF3A4B87E9401C5B756
E5923AE0ADBBEDDC3740CAE0422B037A68AF698F339AFF7B3EF98C88D7 

 
 
Segon.- Iniciar la tramitació administrativa per formar el Compte General de l’exercici 
de 2021. 
 
Tercer.- Informar al Ple dels criteris determinants dels drets de difícil o impossible 
recaptació, que són els que figuren a l’Estat numerat amb el núm. 11 de l’apartat 
primer i denominat “Determinació drets de difícil o impossible recaptació, tot això als 
efectes previstos a l’art. 193 bis del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 
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Quart.- Informar al Ple de l’avaluació del compliment de les projeccions 
pressupostàries relatives a les inversions financerament sostenibles, i a la seu 
electrònica, en conformitat amb el que estableix la disposició addicional setzena del 
R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals.  
 
Cinquè.- Donar compte del present decret i de l’expedient de liquidació a 
l’Ajuntament Ple a la primera sessió que celebri, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 193 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Sisè.- Trametre còpia de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament a l’Administració 
de l’Estat, en els termes regulats a l’article 15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstos en la Llei orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, i a la Comunitat Autònoma, en els termes regulats a l’article 
3 de l’Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre, per la que es regula la presentació 
telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos i de les liquidacions dels pressupostos 
dels ens locals i es crea l’Inventari de control de compliment de les obligacions de 
tramesa de la documentació econòmic-financera, d’acord amb l’article 193.5 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
Setè.- Trametre còpia íntegra d’aquest expedient al responsable de la seu electrònica 
municipal, als efectes previstos a l’article 8.1.d) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, 
de transparència, d’accés a la informació pública i bon govern. 

... 
 
 
- Decret núm. 1081/2022 de data 10 de març 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3629/19, de 30 de setembre, posteriorment 
modificat pels Decrets d’Alcaldia núm. 763/2020, de 17 de febrer, 1637/2020, de 11 
de juny, 1465/2021, de 15 d’abril, 2380/2021 de 10 de juny, 2572/2021 de 22 de juny, 
3671/2021 de 22 de setembre i 883/2022 de 25 de febrer, es va procedir a designar 
els membres que havien d’integrar, durant aquest mandat, el Ple del Consell de la 
Dona de Cornellà de Llobregat, òrgan sectorial de participació de caràcter permanent 
i instrument de participació ciutadana en els assumptes municipals relacionats amb 
aquells àmbits d’activitat pública que afectin o es refereixin a la Dona. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 7 de març d’enguany, amb Registre General 
d’Entrada núm. 9380, el portaveu del Grup Municipal del Partit Ciutadans, Partido de 
la Ciudadania (Cs), sol·licita modificar un dels seus representants en aquest Consell. 
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Atès que segons disposa l'article 7 del Reglament Orgànic Regulador d’aquest Consell, 
els membres del Ple han de ser nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú decret, a 
proposta de les Entitats del Sector. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides  
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament com a vocal titular del Ple del Consell de 
la Dona de Cornellà de Llobregat, que tot seguit es relaciona: 
 

▪ En representació del Partit Ciutadans, Partido de la Ciudadania (Cs). 
 

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

... 
 
 
- Decret núm. 1196/2022 de data 18 de març 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3895/2019, de 14 d’octubre, modificat 
posteriorment pels Decrets d’Alcaldia núm. 328/2020, de 22 de gener, 1129/2021, de 
23 de març i 1387/2021 de 12 d’abril, es va procedir a designar als membres que 
havien d’integrar el Ple del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional 
de Cornellà de Llobregat, òrgan sectorial de participació de caràcter  permanent i 
instrument de participació ciutadana, en els assumptes municipals relacionats amb 
aquells àmbits d’activitat pública municipal que afectin o es refereixin a la cooperació 
i solidaritat internacional. 
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Atès que mitjançant escrit de data 11 de març d’enguany, amb Registre General 
d’Entrada núm. 10087, el portaveu del Grup Municipal del partit En Comú – Movem 
Cornellà- En Comú Guanyem (EC-MC-ECG), sol·licita modificar els seus representants 
en aquest Consell. 
 
Atès que segons disposa l'article 7 d’aquest Reglament Orgànic, els membres del Ple 
del Consell representatius dels Grups Polítics Municipals, seran nomenats per 
l'Alcalde, mitjançant l'oportú decret, a proposta dels Grups Polítics municipals 
manifestada mitjançant el seu portaveu. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, tenint constància que aquesta entitat es troba inscrita 
al Registre Municipal d’Entitats, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides,  
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte els nomenament com a vocals titular i suplent del Ple del 
Consell Assessor de Cooperació i Solidaritat Internacional de Cornellà de Llobregat, 
que tot seguit es relacionen: 
 

▪ En representació del Grup Municipal del Partit En Comú – Movem Cornellà- En 
Comú Guanyem (EC-MC-ECG) 

 
- Titular: Senyora Yasmina Sánchez Oussedik 
- Suplent: Senyora María José Pardo Lanuza 

 
 
Segon.- Nomenar vocals titular i suplent del Ple del Consell Assessor de Cooperació i 
Solidaritat Internacional de Cornellà de Llobregat a les següents persones: 
 

▪ En representació del Grup Municipal del Partit En Comú – Movem Cornellà- En 
Comú Guanyem (EC-MC-ECG) 

 
- Titular: Senyora Maria José Pardo Lanuza 
- Suplent: Senyora Vicky Martín Herreros  

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

... 
 
 
 
- Decret núm. 1197/2022 de data 18 de març 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3626/19, de 30 de setembre, posteriorment 
modificat pel Decret d’Alcaldia núm. 1638/2020 de 11 de juny, es va procedir a 
designar els membres que havien d’integrar, durant aquest mandat, el Ple del Consell 
Assessor de la Gent Gran de Cornellà de Llobregat, òrgan sectorial de participació de 
caràcter permanent i instrument de participació ciutadana en els assumptes 
municipals relacionats amb aquells àmbits d’activitat pública que afectin o es 
refereixin a la Gent Gran. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 11 de març d’enguany, amb Registre General 
d’Entrada núm. 10.087, el portaveu del Grup Municipal del partit En Comú – Movem 
Cornellà- En Comú Guanyem (EC-MC-ECG), sol·licita modificar els seus representants 
en aquest Consell. 
 
Atès que segons disposa l'article 7 d’aquest Reglament Orgànic, els membres del Ple 
del Consell representatius dels Grups Polítics Municipals, seran nomenats per 
l'Alcalde, mitjançant l'oportú decret, a proposta dels Grups Polítics municipals 
manifestada mitjançant el seu portaveu. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides  
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte els nomenament com a vocals titular i suplent del Ple del 
Consell Assessor de la Gent Gran de Cornellà de Llobregat, que tot seguit es 
relacionen: 
 

▪ En representació del Grup Municipal del Partit En Comú – Movem Cornellà- En 
Comú Guanyem (EC-MC-ECG) 

 
- Titular: Senyora Assumpta Lecha Millet 
- Suplent: Senyora Maite Moreno Cantero 
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Segon.- Nomenar vocals titular i suplent del Ple del Consell Assessor de la Gent Gran 
de Cornellà de Llobregat a les següents persones: 
 

▪ En representació del Grup Municipal del Partit En Comú – Movem Cornellà- En 
Comú Guanyem (EC-MC-ECG) 

 
- Titular: Senyora Maite Moreno Cantero 
- Suplent: Senyora Assumpta Lecha Millet 

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

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:05:12 al 00:10:37 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f
?startAt=312.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=312.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=312.0
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PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA 
 
 
PUNT QUART.- DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ, INTERPOSAT PER LA 
REPRESENTACIÓ DE LA MERCANTIL VITALIA ACTIVOS SLU, CONTRA L’ACORD 
DEL PLE MUNICIPAL, ADOPTAT EN SESSIÓ DE DATA 22 DE DESEMBRE DE 
2021, PEL QUAL ES DESESTIMA LA DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS O 
UTILITAT MUNICIPAL DE LA CONSTRUCCIÓ AL CARRER JOAN FERNÁNDEZ 35, 
PER LA BONIFICACIÓ DE LA QUOTA DE L’ICIO.- 

Desestimar el recurs de reposició 
interposat per la representació de 
la Mercantil Vitalia Activos SLU, 
contra l’acord del Ple municipal 
adoptat en sessió de data 22-12-
21, pel qual es desestima la 
declaració d’especial interès o 
utilitat municipal de la 
construcció al c/Joan Fernández 
35, per la bonificació de la quota 
de l’ICIO. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist el recurs de reposició presentat amb RGE número 3646 de data 28 de gener de 
2022, formulat pel senyor José María Cosculluela Salinas, amb DNI 17990820J, com a 
representant de la societat Vitalia Plus SA, amb CIF A50847631, que actua com a 
administradora única de la mercantil Vitalia Activos SLU (anteriorment Vitalia Hispalis 
SLU), amb CIF B99438780, contra l’acord adoptat pel Ple Municipal en sessió de data 
22 de desembre de 2021, pel qual es desestima la declaració d’especial interès o 
utilitat municipal i l’aplicació de la bonificació del 95% en la corresponent quota de 
l’ICIO, respecte a les obres de construcció i posterior explotació d’una residència de 
gent gran i centre de dia al carrer Joan Fernàndez, 35, d’aquesta ciutat.  
 
Vist que l’interessat refereix que també va sol·licitar la bonificació del 35% de l’ICIO 
per la incorporació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic de l’energia solar, sobre el 
qual encara no s’ha resolt. 
 
Atès que la sol·licitud de bonificació 35% de l’ICIO per la incorporació de sistemes per 
a l’aprofitament tèrmic de l’energia solar comporta una tramitació diferent i és 
objecte d’expedient propi i individual, sobre el qual es resoldrà oportunament, previs 
els informes i tràmits que corresponguin, aquesta sol·licitud no constitueix objecte del 
present recurs de reposició. 
 
Vist que respecte a l’acord impugnat, l’interessat al·lega que existeixen dos situacions 
diferents contemplades a l’article 4.3 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 per a l’exercici 
2021 respecte a la bonificació de l’ICIO: 
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- La primera, recollida al primer paràgraf que possibilita la declaració d’especial 

interès o utilitat municipal de qualsevol construcció, instal·lació o obra, sempre 
que concorrin circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment de 
l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. 

 
- La segona, recollida al segon paràgraf que declara d’especial interès o utilitat 

municipal les obres, construccions o instal·lacions que es vagin a gestionar 
directament per una entitat de caràcter públic o per una entitat sense ànim de 
lucre. 

 
 
L’interessat considera que resulta aplicable el primer paràgraf de l’article referit, i que 
a la construcció per la qual sol·licita la bonificació concorren les circumstàncies 
d’interès especial o utilitat municipal necessàries per a tenir dret a la seva aplicació, 
en tractar-se d’una residència de gent gran i centre de dia. 
 
Respecte a aquestes al·legacions, resulten d’aplicació els següents raonaments i 
fonaments: 
 
L’article 103.2 del TRLRHL possibilita que les ordenances fiscals puguin regular 
determinades bonificacions potestatives sobre la quota de l’ICIO. En concret i pel que 
respecta al present recurs, el seu apartat a) estableix el següent: 
 

“Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad 
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o 
de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.” 

 
 
L’últim paràgraf del referit article 103.2 del TRLRHL estableix que la regulació dels 
restants aspectes substantius i formals de les bonificacions d’aquest article s’establirà 
a l’ordenança fiscal. 
 
Estem davant d’una bonificació potestativa que la corporació podrà voluntàriament 
incorporar a l’ordenança fiscal corresponent, i regular en aquesta mateixa ordenança 
fiscal els restants aspectes substantius i formals que consideri convenient. 
 
Així, l’article 103.2 del TRLRHL remet a la decisió discrecional dels Ajuntaments la 
regulació, en primer lloc, de l’existència mateixa de la bonificació potestativa, i en 
segon lloc, de l’abast de la mateixa en remetre a la corresponent Ordenança 
reguladora la formació tant dels aspectes substantius com dels aspectes formals, 
entre els quals es troba l’especificació de les circumstàncies que justifiquen la 
declaració de l’interès o utilitat municipal. 
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A tals efectes, la transcripció de l’apartat a) de l’article 103.2 del TRHLRL que figura al 
primer paràgraf de l’article 4.3 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’ICIO no 
constitueix un supòsit primer de bonificació, com refereix l’interessat, sinó que 
constitueix la base normativa sobre la qual es regulen els ‘aspectes substantius i 
formals’ de la mateixa, que es recullen al segon paràgraf del referit article 4.3 de 
l’Ordenança. 
 
Cal destacar que aquest segon paràgraf diu el que es transcriu literalment a 
continuació: 
 

“Es declaren d’especial interès o utilitat municipal, als efectes de la possibilitat 
de sol·licitar la bonificació a que es refereix el paràgraf anterior, 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.” 

 
De la redacció d’aquest paràgraf se’n desprèn literalment que “als efectes de la 
possibilitat de sol·licitar la bonificació a què es refereix el paràgraf anterior”, aquest 
municipi contempla i delimita com d’especial interès o utilitat municipal les 
construccions, instal·lacions o obres que es vagin a gestionar directament per una 
entitat de caràcter públic o per una entitat sense ànim de lucre. 
 
No es tracta, doncs, de dues situacions diferents i independents, com planteja 
l’interessat, sinó d’un únic supòsit establert a l’empara del que determina l’article 
103.2.a) del TRLRHL, que queda recollit al primer paràgraf de l’article 4.3 de 
l’Ordenança Fiscal núm. 5 per a l’exercici 2021, i regulat en els aspectes substantius i 
formals que es concreten en el segon paràgraf del referit article 4.3, a l’empara del 
previst a l’últim paràgraf de l’article 103.2 del TRLRHL. 
 
En base a això, les al·legacions de l’interessat manifestant que “El artículo 4.3 de la 
Ordenanza en el párrafo primero, hace una transcripción del artículo 103.2 de la 
LRHL, en el cual el elemento principal es la existencia de interés especial o utilidad 
municipal, siendo el segundo párrafo una inclusión propia, individual y potestativa 
del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat en su normativa.”, no es poden compartir 
perquè si fos així i el primer paràgraf habilités sense cap limitació l’interès especial o 
utilitat municipal de les sol·licituds de bonificació en l’ICIO no tindria sentit l’existència 
del segon paràgraf, perquè el buidaria de contingut ja que els supòsits que aquest 
contempla també restarien inclosos en aquell primer paràgraf. 
 
L’article 12 de la Llei General Tributària estableix que les normes tributàries 
s’interpretaran d’acord al que disposa l’apartat 1 de l’article 3 del Codi Civil. 
 
Aquest article 3.1 del CC estableix que les normes s’interpretaran segons el sentit 
propi de les seves paraules, en relació al context, els antecedents històrics i legislatius 
i la realitat social del temps en què han de ser aplicades, atenent fonamentalment a 
l’esperit i finalitat d’aquelles. 
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El sentit propi del que disposa el segon paràgraf de l’article 4.3 de l’Ordenança Fiscal 
que ens ocupa, atenent a les seves pròpies paraules, determina clarament que la 
declaració d’interès especial o utilitat municipal de la bonificació potestativa que en 
ell s’estableix es concreta en les construccions o instal·lacions que es vagin a 
gestionar directament per una entitat de caràcter públic o per una entitat sense ànim 
de lucre. 
 
Cal destacar que el TSJ d’Andalusia a la sentència núm. 2022/2014 de data 22 
d’octubre de 2014, en relació a l’article 103.2 del TRLHRL, refereix el següent: 
 

“(…) La norma, en consecuencia, remite a la decisión discrecional de los 
Ayuntamientos la regulación, primero, de la existencia misma de la 
bonificación y, segundo, de su alcance, al remitir a la correspondiente 
Ordenanza reguladora la formación tanto de los aspectos sustantivos como de 
los aspectos formales (entre los que, indudablemente, se encuentra la 
especificación de las circunstancias que justifiquen la declaración del interés o 
utilidad municipal). 
 
La discrecionalidad, sin embargo, solo existe cuando del establecimiento, 
regulación y cuantificación a través de la Ordenanza reguladora del Impuesto 
se trata, pero, una vez regulada la bonificación a través de Ordenanza, la 
aplicación de la misma al caso concreto por el Ayuntamiento no supone el 
ejercicio de una potestad discrecional de ninguna clase. Antes al contrario, nos 
encontramos ante una potestad de tipo o carácter reglado de modo que, en las 
antedichas circunstancias -esto es, una vez el Ayuntamiento ha reconocido y 
regulado la bonificación en la correspondiente Ordenanza reguladora del 
Impuesto- la declaración de interés o utilidad municipal si se dan los requisitos 
o presupuestos previstos en la Ordenanza, con la consecuente aplicación de la 
bonificación, resulta obligada para el Ayuntamiento, agotándose la 
discrecionalidad municipal con la regulación normativa de la bonificación.(…)” 

 
I precisament això és el que va fer el Ple Municipal mitjançant l’acord adoptat a la 
sessió de data 22 de desembre de 2021, o sigui, determinar si es donaven els requisits 
o pressupòsits previstos a l’Ordenança Fiscal núm. 5 per a l’aplicació de la bonificació 
contemplada al seu article 4.3 respecte a la sol·licitud formulada per l’interessat. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de l’Àrea de Gestió Tributària al respecte, de data 10 
de març de 2022, i atès el que estableix l’article 14.2.b) del TRLRHL. 
 
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.- Desestimar el recurs de reposició interposat per la representació de la 
mercantil Vitalia Activos SLU contra l’acord del Ple Municipal adoptat en sessió de 
data 22 de desembre de 2021, pel qual es desestima la declaració d’especial interès o 
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utilitat municipal de la construcció amb llicència municipal d’obres majors aprovada 
per la Junta de Govern Local de data 20 d’octubre de 2021, i l’aplicació de la 
bonificació del 95% en la corresponent quota de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, pels motius i fonaments abans exposats. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Sr. José María Cosculluela Salinas, com a 
representant de la societat Vitalia Plus SA, que actua com a administradora única de 
la societat Vitalia Activos, SL., pel seu coneixement i efectes. 

... 
 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:10:38 al 00:11:50 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f
?startAt=638.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 
Elisabet García Petit. 
 
Grup Municipal 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, Rocío García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Maria de las Mercedes Fernández García, Manuel 
Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos Domínguez Rodríguez. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=638.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=638.0
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Vots en contra: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
 
 
 
PUNT CINQUÈ.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 10/2022 PER 
CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC A 
ROMANENT DE TRESORERIA I A BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE DESPESES.- 

Aprovar la modificació de crèdit 
núm. 10/2022 per crèdit 
extraordinari i suplement de 
crèdit amb càrrec a romanent de 
Tresoreria i a baixes per anul·lació 
de despeses. 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la proposta de modificació per crèdit extraordinari amb càrrec a romanent de 
tresoreria del departament de Manteniment i Serveis, motivada per diferents 
actuacions en escoles bressols i instal·lacions esportives, climatització, prevenció 
incendis, alarmes i extintors, estudi sobre el manteniment de la passarel·la del riu, 
obres per la coberta del Castell del Borni i a la ludoteca El Dau, per un import de 
1.219.200,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb 
càrrec a romanent de tresoreria del departament de Guardia Urbana, motivada per 
despeses ja adquirides i necessàries en les partides pressupostàries de senyalització 
horitzontal i lloguer vehicles, per un import de 206.095,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Guardia Urbana, motivada per l’adhesió 
al Fòrum Europeu per a la Seguretat Urbana, per un import de 3.500,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Manteniment i Serveis, motivada per fer 
front a l’adquisició de desfibril·ladors per al edificis municipals, així com la seva 
conservació i reparació, per un import de 19.700,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Cultura, motivada per la necessitat 
d’incrementar la partida del Conveni amb la Societat Coral La Unió, per un import de 
23.000,00 euros. 
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Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Política Territorial, per tal de fer front a la 
convocatòria de subvencions per a la instal·lació d’ascensors per a l’any 2022, per un 
import de 207.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament d’Intervenció, motivada per l’aportació 
econòmica de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona en concepte de Participació Municipal en els Tributs de l’Estat (PMTE) per 
l’exercici 2022, per un import de 62.990,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits per crèdit extraordinari presentada pel 
Departament d’Intervenció, amb càrrec a romanent de tresoreria per tal de donar 
compliment a l’obligació continguda a l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, de destinar el superàvit 
pressupostari calculat en termes de capacitat de finançament segons el sistema 
europeu de comptes, a la reducció de l’endeutament net, per un import de 
18.121.500,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits per crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria presentada pel departament de 
Manteniment i Serveis, motivada per la necessitat de realitzar diferents projectes 
(reforma local Associació Rosalía de Castro, rehabilitació d’una escultura de Joan 
Miró, reforma M.A. Campany i passatges, soterrament de la línea elèctrica de la Pl. 
Llibertat i construcció de columbaris del cementeri així com la compra de maquinària i 
eines, per un import de 459.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria presentada pel departament de Manteniment i Serveis, 
motivada per l’actuació d’emergència que s’està portant a terme al Mercat Municipal 
Sant Ildefons, per un import de 548.430,81 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria presentada pel departament de Política Territorial, motivada 
per la necessitat de fer front a les factures al finançament de les obres del nou 
viaducte d’enllaç de la Avinguda Maresme amb l’autopista A-2 a Cornellà de 
Llobregat, per un import de 117.793,21 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria presentada pel departament de Premsa, motivada per la 
necessitat de fer front a la campanya institucional “Enfortir Cornellà”, per un import 
de 20.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria presentada pel departament de 
Manteniment i Serveis, motivada per les despeses ocasionades per la tramitació del 
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contracte menor d’adquisició de material divers de clavegueram i les factures 
pendents del contracte per l’anàlisi d’aigües residuals del clavegueram per detenció 
del nivell de presència del virus SAR-CoV-2, per un import de 23.733,21 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria presentada pel departament de Polítiques d’Ocupació, 
motivada per la necessitat de fer front als pagaments que es puguin generar pel 
projecte 30 Plus, per un import de 21.913,02 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria presentada pel departament d’Esports, 
motivada per la necessitat de renovar material de diferents equipaments esportius i 
realitzar noves propostes d’activitats esportives, per un import de 55.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit per suplement de crèdit amb 
càrrec a romanent de tresoreria presentada pel departament d’Esports, motivada per 
la tramitació del pagaments de factures pendents del contracte de Patis Oberts, per 
un import de 4.785,86 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament d’Arxiu Municipal, motivada per la 
tramitació de les factures pendents del contracte de manteniment de arxius 
compactes, per un import de 25.733.00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a baixes 
per anul·lació de despeses del departament d’Educació, motivada per despesa que es 
pugui generar pels cursos de l’Escola d’Humanitats, per un import de 7.500,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament d’Estudis i Actuacions Ambientals, motivada 
per la necessitat de gestió correctament les despeses del Conveni de col·laboració per 
a la gestió de la zona de baixes emissions amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per 
un import de 30.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Programes d’Alcaldia, motivada per les 
obres d’actuació  i millora del Auditori de Cornellà, gestionat per Procornellà, per un 
import de 15.101,43 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
baixes per anul·lació de despeses del departament de Manteniment i Serveis, 
motivada per la necessitat de disposar saldo a la partida de manteniment 
instal·lacions elèctriques, fontaneria i altres serveis per possibles reparacions, per un 
import de 38.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament d’Igualtat, motivada per les despeses que es 
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generin per el 6è Congrés de les Dones del Baix Llobregat que es realitzarà a Cornellà 
de Llobregat, per un import de 11.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament d’Igualtat, motivada per la tramitació del 
conveni amb la Universitat de Barcelona pel desenvolupament de la XIII Universitat 
d’Estiu de les Dones 2022, per un import de 30.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Cultura, motivada per el correcte 
desenvolupament de l’organització de les activitats socials, culturals, esportives i 
cíviques previstes per l’any 2022, per un import de 20.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Cultura, motivada per despeses que es 
puguin generar pel programa Escena al carrer, per un import de 25.500,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Cultura, motivada per la necessitat de fer 
dos activitats a l’Auditori de Cornellà, per un import de 16.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a baixes 
per anul·lació de despeses del departament de Guardia Urbana, motivada per la 
necessitat de realitzar la transformació de diferents vehicles per al servei de la 
Guardia Urbana i l’adquisició d’una furgoneta policial, per un import de 44.050,00 
euros. 
 
Vistes les propostes de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
baixes per anul·lació de despeses del departament de Premsa, motivada per la 
realització d’una promoció de la ciutat de Cornellà de Llobregat en publicacions 
digitals, per un import de 5.000,00 i 10.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Manteniment i Serveis, motivada per les 
obres de millora de la vorera sud-oest del c) Campfaso, per un import de 115.000,00 
euros. 
 
Vistes les propostes de modificacions de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria i baixes per anul·lació de despeses del departament d’Acció 
Social, motivada per la necessitat de transferir diferents pagament a la Diputació de 
Barcelona, per imports de 293.463,89 i 130.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament d’Acció Social, motivada per les obligacions 
a complimentar pel Conveni amb el Consell Comarcal pel transport adaptat, per un 
import de 21.519,42 euros. 
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Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament d’Acció Social, motivada per la necessitat 
d’incrementar els ajuts socials en matèria d’allotjament, per un import de 45.000,00 
euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
baixes per anul·lació de despeses del departament d’Acció Social, motivada per la 
subvenció a la Coordinació Contra la Marginació, per un import de 13.800,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament d’Acció Social, per tal de fer front a les 
despeses del conveni Bon Tracte a les persones grans, per un import de 4.725,00 
euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Manteniment i Serveis, motivada per 
l’increment de pressupost pel projecte de la reforma del espai del parc infantil als 
carrers Mossèn Andreu i Campfaso, per un import de 110.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Patrimoni, motivada pel lloguer d’un 
local al Centre Riera a la Penya Espanyolista, per un import de 6.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament d’Intervenció, motivada per la voluntat de 
l’Ajuntament de Cornellà d’adherir-se a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, per un import de 14.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Família, motivada per la necessitat 
d’instal·lar part de la teulada al pati interior  al Servei d’Intervenció Socioeducatiu del 
C.E.I.J. La Gavina, per un import de 1.854,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Família, motivada per la climatització a 
l’entitat C.E.I.J. Mowgli, per un import d 4.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Família, motivada per la necessitat de 
dotar de 54 taules amb la retolació adaptada i específica al Museu de les 
Matemàtiques  (MMACA),  per un import de 25.900,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Recursos Jurídics, motivada per la 
contractació d’una pòlissa d’assegurances pels càrrecs electes, les assegurances per 
contingències climàtiques per les festes del Corpus, les Nits d’estiu, el trasllat d’obres 
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d’arts exposades i la defensa i reclamació dels danys causats al mobiliari urbà i altres 
elements de la via pública, per un import de 20.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament d’Informàtica, motivada per la necessitat 
d’adquisició d’electrònica de xarxa central per connectar edificis i servidors, per un 
import de 60.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Salut Pública, motivada per l’increment 
d’actuacions en matèria del salut mental de la població i la necessitat de respondre 
adequadament al conveni de control de mosquits amb el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, per un import de 13.500,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Patrimoni Cultural, motivada per la 
necessitat fer front a la renovacions dels fons documentals de les cinc biblioteques 
municipals, per un import de 40.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a baixes 
per anul·lació de despeses del departament de Patrimoni Cultural, motivada per la 
necessitat d’efectuar el pagament de les despeses de funcionament i neteja de la 
maquinària dels Espais Multimèdia de les biblioteques municipals Sant Ildefons i 
Teresa Pàmies, pes un import de 4.100,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a baixes 
per anul·lació de despeses del departament de Patrimoni Cultural, motivada per la 
necessitat d’afrontar el copagament del recurs material concedit per la Diputació de 
Barcelona per l’exposició itinerant “L’home nu. Tot despullant els arquetips de la 
masculinitat” per un import de 3.564,32 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Guardia Urbana, motivada per 
l’adquisició de material de seguretat, per un import de 28.729,27 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Manteniment i Serveis, motivada per la 
necessitat de realitzar diferents actuacions, per un import de 176.398,55 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria del departament de Manteniment i Serveis, motivada per la 
necessitat de realitzar obres a l’asfaltat dels carrers de la ciutat, per un import de 
300.000,00 euros. 
 
Vista la necessitat de concedir crèdits extraordinaris per tal de reconèixer crèdits 
d’exercicis tancats, no reconeguts en el seu moment, per als quals no existeix dotació 
adequada o suficient al vigent Pressupost, de les Àrees de Presidència, Política 
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Territorial i Espai Públic, Polítiques Socials, Igualtat i Salut, Polítiques Mediambientals 
i Comunitàries, Cultura i Comunicació, Economia i Administració, Esports i Educació, 
Joventut i Acció Ciutadana, per un import total de 469.470,97. 
 
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 
2022. 
 
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 
2022, 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 10/2021  per crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria i a baixes per 
anul·lació de despeses, segons el següent detall i resum per capítols que figura a 
continuació: 
 
 
MODIFICACIONS PER CREDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA  
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0112.3230C.6320000 ACTUACIONS ESCOLES BRESSOL 0,00 129.676,15 0,00 129.676,15 
0112.3420B.6320006 ACTUACIONS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 0,00 136.439,70 0,00 136.439,70 
0112.9330B.6320010 CLIMATITZACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 
0112.9330B.6230001 PREVENCIÓ INCENDIS, ALARMES I EXTINTORS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 
0112.1532B.2270600 C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA/VIA PÚBLICA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 
0112.3371A.6320000 ACTUACIONS EDIFICI LUDOTECA 0,00 776.200,00 0,00 776.200,00 
0112.9330B.6320008 COBERTA ACCÈS CASTELL DEL BORNI 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00 
0012.1330A.2100000 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL  0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 
0012.9200N.2040000 LLOGUER VEHICLES 19.295,00 6.095,00 0,00 25.390,00 
0012.1320A.4800000 ADHESIÓ FORUM EFUS 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 
0112.9330B.6230000 INST. DESFIBRIL·LADORS EDIF. MPALS. 0,00 8.200,00 0,00 8.200,00 
0112.9330B.2130006 REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DESFIBRIL·LADORS 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00 
0661.3340A.4800002 CONVENI SOCIETAT CORAL LA UNIÓ 18.630,00 23.000,00 0,00 41.630,00 
0117.1522A.4800000 SUBV. ASCENSORS CTAT. PROPIETARIS 90.000,00 207.000,00 0,00 297.000,00 
0775.9430B.4640000 A.M.B. /P.T.E. 2.270.675,00 62.990,00 0,00 2.333.665,00 
0774.1510A.7400000 TRANSF. CAP. PROCORNELLA/AMORT. ANTICIPADA ENDEUT. 0,00 18.121.500,00 0,00 18.121.500,00 
0112.9330B.6320013 REFORMA LOCAL ASSOC. ROSALIA DE CASTRO 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00 
0112.1532A.6190200 REFORMA M.A. CAMPMANY I PASSATGES 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00 
0112.1510D.6190003 REHABILITACIÓ ESCULTURA JOAN MIRÓ  0,00 128.000,00 0,00 128.000,00 
0112.1500C.6230004 ADQ. MAQUINÀRIA I EINES/MANTENIMENT 20.000,00 6.000,00 0,00 26.000,00 
0112.1510F.6090000 SOTERRAMENT LÍNIA ELÈCTRICA PL. LLIBERTAT 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 
0112.1640A.6220000 CONSTRUCCIÓ COLUMBARIS CEMENTIRI 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 
0112.4312A.6320005 ACTUACIONS MERCATS 0,00 582.774,46 0,00 582.774,46 
0117.4590A.7800000 TRANS.CAP.J.COMPENS.PLANA GALET/CONV.M.FOMENT 

VIADUCTE A-2 0,00 117.793,21 0,00 117.793,21 
0664.9241G.2260200 PUBLICITAT/CORNELLÀ HUMANA 10.000,00 20.000,00 0,00 30.000,00 
0112.1600A.2219900 SUBM. MATERIAL CLAVEGUERAM 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 
0112.1600A.2270600 C.P.S./ASSIST. TÈCNICA/CLAVEGUERAM 1.000,00 7.733,21 0,00 8.733,21 
0553.2412H.2240000 ASSEGURANCES/PROGRAMA 30 PLUS 0,00 250,00 0,00 250,00 
0553.2412H.2270601 PERSONAL DOCENT/PROGRAMA 30 PLUS 0,00 21.663,02 0,00 21.663,02 
0884.3420B.6350000 MATERIAL ESPORTIU/ESPORTS 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 
0884.3400A.2230000 TRANSPORTS/ESPORTS 2.900,00 3.000,00 0,00 5.900,00 
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0884.3410C.2260905 ACTIVITATS ESPORTIVES SOCIALS 57.956,00 12.000,00 0,00 69.956,00 
0884.3410A.2260902 PATIS OBERTS CORNELLA PEL CIVISME 27.000,00 4.785,86 0,00 31.785,86 
0781.9200H.2130000 MANTENIMENT EQUIPS ARXIU 6.552,00 25.733,00 0,00 32.285,00 
0011.1700B.4640000 TRANSF. A.M.B. GESTIÓ ZONA BAIXES EMISSIONS 30.000,00 30.000,00 0,00 60.000,00 
0001.3330C.7400000 TRANF. CAPITAL PROCORNELLA/AUDITORI 0,00 15.101,43 0,00 15.101,43 
0334.2312A.2020000 LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS POL. IGUALTAT 8.000,00 11.000,00 0,00 19.000,00 
0334.2312A.4800000 SUBV. UNIVERSITAT D'ESTIU/POL.IGUALTAT 1.000,00 30.000,00 0,00 31.000,00 
0661.3380A.2279900 C.P.S./MUNTATGES TARIMES 268.000,00 20.000,00 0,00 288.000,00 
0661.3340D.2269902  PROG. ACTIVITATS/ESCENA AL CARRER 30.000,00 15.500,00 0,00 45.500,00 
0661.3380A.2030000 LLOGUER MATERIAL/CULTURA 70.000,00 10.000,00 0,00 80.000,00 
0661.3260F.2020000 LLOGUER EDIFICIS/ESCOLA DE MÚSICA 1.800,00 6.500,00 0,00 8.300,00 
0661.3260F.2269902 DESPESES DIVERSES/ESCOLA DE MÚSICA 11.263,00 9.500,00 0,00 20.763,00 
0664.9200M.2260200 PUBLICACIONS I PUBLICITAT 40.000,00 15.000,00 0,00 55.000,00 
0112.1532A.6190019 MILLORA VORERA SUD-OEST C) CAMPASO 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00 
0332.2311A.4610000 TRANSF. DIPUTACIÓ/SERVEIS TELEASSISTÈNCIA 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00 
0332.2311A.4650000 C.CCAL. BAIX LLOBREGAT/TRANSPORT ADAPTAT 64.000,00 21.519,42 0,00 85.519,42 
0332.2311C.4800001 AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU 31.300,00 45.000,00 0,00 76.300,00 
0332.2311A.4800005 CONVENI BON TRACTE PERSONES GRANS (EQUIP PROF.) 4.725,00 17.233,50 0,00 21.958,50 
0112.1710A.6190003 REFORMA ESPAI-PARC INFANTIL  MN. ANDREU-CAMPFASO 117.315,00 110.000,00 0,00 227.315,00 
0118.9240A.2020000 ARRENDAMENTS AREA CULTURA/PATRIMONI 55.870,00 6.000,00 0,00 61.870,00 
0775.9220F.4800000 ASSOC. CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 
0201.3371D.7800001 TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL C.E.I.J. GAVINA 0,00 1.854,00 0,00 1.854,00 
0201.3371D.7800000 TRANSF. DE CAPITAL/C.E.I.J. MOWGLI 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 
0201.3371D.7800003 TRANSF. CAPITAL/AS. CREAR MUSEU MATEMAT. A 

CATALUNYA (MMACA) 0,00 25.900,00 0,00 25.900,00 
0785.9200I.2240000 ASSEGURANCES/RECURSOS JURÍDICS 287.500,00 20.000,00 0,00 307.500,00 
0786.9200C.6260000 INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS (HARDWARE) 140.000,00 60.000,00 0,00 200.000,00 
0335.3111A.2270600 TREBALLS TÈCNICS/SALUT 15.000,00 10.000,00 0,00 25.000,00 
0335.3111B.4650000 TRANSF. CAPITAL/C.CCAL. BAIX LLOBREGAT/DESINSECTACIO 5.500,00 3.500,00 0,00 9.000,00 
0662.3321A.6290000 ADQUSICIÓ FONS DOCUMENTAL XARXA BIBLIOTEQUES 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 
0012.1320A.6230004 MAT. SEGURETAT/GUARDIA URBANA 0,00 28.729,27 0,00 28.729,27 
0112.3420B.6320000 GESPA ARTIFICIAL CAMP ALMEDA 0,00 36.323,48 0,00 36.323,48 
0112.3420B.6320003 REFORMA SALA INTERIOR PAVELLO RIERA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 
0112.9330B.6320000 ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPALS 0,00 9.615,57 0,00 9.615,57 
0112.1532C.6190004 ASFALTAT CARRERS 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 
 
 TOTAL DESPESES  22.431.110,28 0,00 
 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 0,00 22.431.110,28 0,00 22.431.110,28 
 
 TOTAL INGRESSOS  22.431.110,28 0,00 
 
 
 
 
 
 
MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI AMB CÀRREC A BAIXES PER ANUL.LACIÓ DE DESPESES 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0200.3260H.4800000 FUND.PRIV. INST. FORMACIÓ CONTINUA U.B./ESC. 

HUMANITATS 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 
0200.3260H.2269902 ACTIVITATS/DESPESES DIVERSES/ESC. HUMANITATS 8.000,00 0,00 7.500,00 500,00 
0112.3230B.2120001 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ ESCOLES 120.000,00 38.000,00 0,00 158.000,00 
0112.9330B.2279902 C.P.S./MANT. INSTAL. ELECTRIQUES, FONTANERIA I ALTRES 395.880,00 0,00 38.000,00 357.880,00 
0012.1300A.6340000 TRANSFORMACIÓ VEHICLE PER ÚS GUARDIA URBANA 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 
0012.1320A.6240002 ADQ. VEHICLES/GUARDIA URBANA 0,00 23.050,00 0,00 23.050,00 
0012.1320A.6240000 MOTOS ELÈCTRIQUES/GUARDIA URBANA 127.050,00 0,00 44.050,00 83.000,00 
0332.2311A.4610000 TRANSF. DIPUTACIÓ/SERVEI TELEASSISTÈNCIA 0,00 293.463,89 0,00 293.463,89 
0332.2311A.2130000 SERVEI TELEASSISTÈNCIA 309.625,00 0,00 293.463,89 16.161,11 
0332.2311C.4800005 SUBV. COORD. CONTRA LA MARGINACIÓ/ACCIÓ SOCIAL 12.420,00 13.800,00 0,00 26.220,00 
0332.2311C.4800013 SUBV. COORD. CONTRA LA MARGINACIÓ/LA NOVA K-FETA 13.800,00 0,00 13.800,00 0,00 
0662.3321A.2160000 REP., CONSERV. I MANT. EQUIPS INFORMÀTICS XBC 0,00 4.100,00 0,00 4.100,00 
0662.3321A.2130005 REP., CONSERV.  I MANT. INSTAL. XBC 6.900,00 0,00 4.100,00 2.800,00 
0662.3330B.4610001 DIPUTACIÓ XARXA EXPOSICIONS/MUSEU CAN MERCADER 0,00 3.564,62 0,00 3.564,62 
0662.3330B.2260901 EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER 8.368,00 0,00 3.564,62 4.803,38 
 
 TOTAL DESPESES  404.478,51 404.478,51 
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MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI AMB CÀRREC A ROMANENT DE TRESORERIA (RECONEIXEMENT DE CRÈDITS EXERCICIS TANCATS) 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0012.1320A.4800001 QUOTA ADHESIÓ FORUM EFUS (CR) 0,00 2.895,00 0,00 2.895,00 
0112.1650A.2210002 SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR (CR) 0,00 238.747,10 0,00 238.747,10 
0112.1710A.2210102 SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR (CR) 0,00 129.899,17 0,00 129.899,17 
0112.9330B.2210102 SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS (CR) 0,00 38.447,36 0,00 38.447,36 
0200.3230D.2269903 DESPESES DIVERSES/ ESC. EDUC.ESPECIAL VIROLAI (CR) 0,00 1.128,08 0,00 1.128,08 
0200.3260D.2130001 MANT. FOTOCOPIADORA/UNED (CR) 0,00 10,24 0,00 10,24 
0201.3270H.2230001 TRANSPORTS/PLA DE L'ENTORN/FAMLIA (CR) 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00 
0335.3110A.2269900 DESPESES DIVERSES/SALUT (CR) 0,00 1.648,02 0,00 1.648,02 
0332.2311C.2270601 TREBALLS TÈCNICS/ADULTS (CR) 0,00 2.981,52 0,00 2.981,52 
0553.2410A.2269901 DESPESES DIVERSES/POL. OCUPACIÓ (CR) 0,00 1.147,68 0,00 1.147,68 
0553.2412H.2240001 ASSEGURANCES/PROGRAMA 30PLUS (CR) 0,00 691,77 0,00 691,77 
0662.3330A.2260904 ACTIVITATS/CASTELL (CR) 0,00 584,30 0,00 584,30 
0662.3330A.2269901 MUNTATGES EXPOSICIONS CASTELL (CR) 0,00 2.400,16 0,00 2.400,16 
0884.3420B.2130001 MANTENIMENT DESFIBRIL·LADORS (DEA) (CR) 0,00 435,60 0,00 435,60 
0771.9340A.2250201 TAXA O.R.G.T.  (CR) 0,00 46.680,77 0,00 46.680,77 
0206.3371C.2269901 ACTIVITATS JOVES/JOVENTUT (CR) 0,00 424,20 0,00 424,20 
 
 TOTAL DESPESES  469.470,97 0,00 
 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 469.470,97 0,00 469.470,97 
 
 TOTAL INGRESSOS  469.470,97 0,00 

 
 
 
RESUM PER CAPÍTOLS 
 
ESTAT DE DESPESES 
 Altes Baixes 
 
Cap. II.- Despeses corrents en bens i serveis .........  970.936,06  346.628,51 
Cap. IV.- Transferències corrents ............................  908.966,43 13.800,00 
Cap. VI.- Inversions Reals ........................................  3.139.008,63 44.050,00 
Cap. VII.- Transferències de capital  ........................  18.286.148,64 0,00 
 
 TOTAL .......................................................  23.305.059,76 404.478,51 
 
 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 Altes Baixes 
 
Cap. VIII.- Actius financers ........................................  22.900.581,25 0,00 
 
 TOTAL .......................................................  22.900.581,25 0,00 
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Segon.- Exposar al públic el pressent acord en els termes establerts en l’article 169 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:11:51 al 00:37:57 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f
?startAt=711.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Maria de las Mercedes Fernández García, Manuel 
Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos Domínguez Rodríguez. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=711.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=711.0
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Abstenció: 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora Elisabet García Petit. 
 
 
 
 
PUNT SISÈ.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE 
RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIES I SOBRE LES PRINCIPALS ANOMALIES 
DETECTADES EN MATÈRIA D’INGRESSOS, CORRESPONENTS A L’EXERCICI 
2021.- 

Donar compte al Ple de l’Informe 
d’Intervenció sobre resolució de 
discrepàncies i sobre les 
principals anomalies detectades 
en matèria d’ingressos, 
corresponents a l’exercici 2021. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’article 218.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), 
aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que estableix l’obligació de 
l’òrgan interventor d’elevar al Ple de l’Ajuntament totes les resolucions adoptades pel 
president de l’entitat local contràries als reparaments efectuats, així com un resum de 
les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.  
 
Atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local, va introduir una modificació consistent en que aquesta 
informació s’havia d’elevar al Ple com un punt independent de l’ordre del dia, la qual 
cosa impedeix la seva inclusió en el compte general i així va quedar reflectida aquesta 
obligació en l’article 74.8 de les bases d’execució del pressupost que, a més a més, va 
determinar que aquest punt havia de figurar en l’ordre del dia de la mateixa sessió 
del Ple on se sotmetés a la seva aprovació el compte general. 
 
Atès que l’article 15.6 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el 
règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, va introduir una 
nova modificació en aquesta obligació de donar compte al Ple, fitxant que la sessió en 
la que s’hauria de dur a terme havia de ser aquella en la que es donés compte de la 
liquidació del pressupost. 
 
Atès que l’interventor general ha emès l’informe que conté la relació dels informes 
emesos dels quals s’ha de donar compte al Ple, segons el que s’ha exposat i de 
conformitat amb el que disposen els apartats 3, 4, 7, 8 i 10 de l’article 74 de les bases 
d’execució del pressupost. 
 
El sotasignant proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
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ACORD 
 
Únic.- Donar compte al Ple de l’informe d’Intervenció sobre resolució de discrepàncies 
i sobre les principals anomalies detectades matèria d’ingressos, corresponents a 
l’exercici 2021, en compliment d’allò que disposa l’article 218.1 del Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 15.6 al Reial Decret 424/17, i els 
apartats 8 i 10 de l’article 74 de les bases d’execució del pressupost; en consonància 
al document que s’identifica electrònicament a continuació: 
 
NÚM. ID : 3605297 
NÚM. HASH: 
84F6FD9F28A511851553E7C577A2246FC191B219BFEDE80EF52D6B3EE1DBAE0963F
6ABB4A58B7D257EEFF67CC572311A13EFF2C42255E4DFAA3DCDA78E575357 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:37:58 al 00:48:16 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f
?startAt=2278.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 
PUNT SETÈ.- RECTIFICAR L’ERROR MATERIAL DEL PUNT PRIMER DE LA PART 
RESOLUTIVA DE L’ACORD APROVAT EN SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 22 DE 
DESEMBRE DE 2021 DEL PROJECTE D’OBRES ORDINÀRIES DE REFORMA 
ANOMENAT “PROJECTE D’OBRES PER LA REFORMA DE LOCALS PER A LA 
REUBICACIÓ DE LA LUDOTECA MUNICIPAL EL DAU”.- 

Rectificar l’error material del punt 
primer de la part resolutiva de 
l’acord aprovat en sessió plenària 
de data 22-12-21 del “Projecte 
d’obres per la reforma de locals 
per a la reubicació de la Ludoteca 
Municipal el Dau. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=2278.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=2278.0
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DICTAMEN 
... 
 
Vist el projecte d’obres ordinàries de reforma anomenat “Projecte d’obres per la 
reforma de locals per a la reubicació de la Ludoteca Municipal El Dau” amb un 
pressupost estimat de 567.792,48 € (IVA no inclòs) i de 687.028,90 € (IVA inclòs) que 
s’adjunta a l’expedient electrònic, aprovat inicialment mitjançant acord plenari en 
sessió celebrada el 22 de desembre de 2021, amb núm. ID 3323922 i núm. Hash SHA-
512: 
1421EA7B751702216FA424BF42BB51A1A40E053BFF5ECC2B5F183CE188A4D0927FA
79A7EFAE0D45AD873052AD40456CC64D4D72F865BE7187D653929E16B96BC 
 
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 3506023, 
segons el qual a la pàgina 6 del projecte, s’ha detectat un error material, consistent 
en expressar que el pressupost del mateix es de 567.792,48 € (IVA no inclòs) i de 
687.028,90 €, quan l’esmentat pressupost es de 567.830,84 € (IVA no inclòs) i de 
687.075,32 €; tal i com es reflecteix en el full de “Pressupost d’execució per 
contracte”. 
 
Vist l’escrit aportat per l’empresa Proarquitectura, S.L.P., adjudicatària del contracte 
menor de serveis per la redacció de l’esmentat projecte, subscrit per les arquitectes 
Sra. Esperanza López Martínez i Mª Isabel Lastres Trujillo, manifestant l’error abans 
esmentat al respecte de les quantitats correctes, i que s’adjunta a l’expedient 
electrònic amb l’ Id 3509373. 
 
Vist que també s’ha aportat el corresponent  projecte amb la correcció de l’errada 
esmentada, i que figura a l’expedient electrònic  amb número d’ID 3601329 i núm. 
Hash SHA-512 
DC05949B7CAC92CFFF98C77491AD9B07B3C3D318DC9FF94C77ED175C2E15F0EB0ED
3371AF6FE388745966E48D59F4F698AA0F691ECC982323EB2CB67C1DE6A87. 
 
Vist el que estableix l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, segons el qual les 
administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment els errors materials, 
de fet o aritmètics. 
 
Vist l’informe emès per la Cap d’Àrea de Gestió d’Activitats, Ordenances i 
Administració d’Espai Públic, que figura a l’expedient electrònic amb ID 3605281. 
 
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: 
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ACORDS 
 
Primer.- Rectificar l’error material del punt primer de la part resolutiva de l’acord 
aprovat en sessió plenària de data 22 de desembre de 2021, en els següents termes: 
 
On diu: 
 

“Aprovar inicialment el projecte d’obres de reforma anomenat  “Projecte 
d’obres per la reforma de locals per a la reubicació de la Ludoteca Municipal El 
Dau”, amb un pressupost estimat de 567.792,48 € (IVA no inclòs) i de 
687.028,90 € (IVA inclòs), que s’adjunta a l’expedient electrònic amb el 
següent identificador”. 

 
Ha de dir:  
 

“Aprovar inicialment el projecte d’obres de reforma anomenat “Projecte 
d’obres per la reforma de locals per a la reubicació de la Ludoteca Municipal El 
Dau”, amb un pressupost estimat de  567.830,84 € (IVA no inclòs) i de 
687.075,32 € (IVA inclòs), que s’adjunta a l’expedient electrònic amb el 
següent identificador”. 

 
I en conseqüència, donar la conformitat document tècnic esmenat que figura a 
l’expedient electrònic amb número d’ID 3601329 i núm. Hash SHA-512 
DC05949B7CAC92CFFF98C77491AD9B07B3C3D318DC9FF94C77ED175C2E15F0EB0ED
3371AF6FE388745966E48D59F4F698AA0F691ECC982323EB2CB67C1DE6A87. 
 
Segon.- Donar publicitat de la correcció de l’errada material esmentada 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. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la direcció facultativa de les obres per al seu 
coneixement i efectes. 
 
Quart.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya; així com al Butlletí d’Informació Municipal. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:48:17 al 00:48:58 
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https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f
?startAt=2897.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 
PUNT VUITÈ.- APROVAR EL PROJECTE ANOMENAT “PROJECTE EXECUTIU 
D’UN NOU GIMNÀS AMB VESTUARIS I PORXOS D’ACCÉS A L’ESCOLA 
MOSSÈN JACINT VERDAGUER”.- 

Aprovar el projecte anomenat 
“Projecte executiu d’un nou 
gimnàs amb vestuaris i porxos 
d’accés a l’Escola Mossèn Jacint 
Verdaguer”. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist el projecte d’obres anomenat “Projecte executiu d’un nou gimnàs amb vestuaris i 
porxos d’accés a l’escola Mossèn Jacint Verdaguer” amb un pressupost estimat de 
958.339,52 € (IVA no inclòs) i de 1.159.590,82 € (IVA inclòs). 
 
Vist l’informe de data 17 de març de 2022 subscrit per la Sra. Emma Muñoz Serrano – 
Coordinadora de la Unitat de Projectes, obrant a l’expedient. 
 
Atès que s’ha tramès la documentació tècnica als Departaments d’Espai Públic, Medi 
Ambient, Acció Territorial i Habitatge i Guàrdia Urbana, segons l’acord adoptat en 
Junta de Govern Local de data 15 de juny de 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, i 34 i següents del Reglament 
d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret núm. 179/95, de 13 de 
juny, pel que fa a les obres locals ordinàries, als documents que han d’integrar el 
projecte, i al procediment per a la seva aprovació en relació a les obres de 
conservació i manteniment; els articles 234 i 235, en relació a les obres locals i al 
contingut del projecte, respectivament, 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. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=2897.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=2897.0
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Atès que el present projecte es defineix com obra ordinària, d’acord al que estableix 
l’article 9 i obres de primer establiment, reforma o gran reparació, d’acord al que 
estableix l’article 12.a) 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 18 de març de 2022. 
 
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. 
 
El President de la Comissió Informativa d Acció Territorial i ’Espai Públic, proposa a 
l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el projecte d’obres anomenat “Projecte executiu d’un nou gimnàs 
amb vestuaris i porxos d’accés a l’escola Mossèn Jacint Verdaguer” que s’adjunta a 
l’expedient electrònic amb Id núm. 3627925 i núm. Hash SHA-512: 
345AE276284F8F15A654DCDA568E563FB2125BDEDDBBC4E2CBAD5EEBE09A7B43B3
887E04044CC545F4696217BE55185216DE877AF7F42FFDBA914E8C417A0697 amb 
un pressupost estimat de 958.339,52 € (IVA no inclòs) i 1.159.590,82 € (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 00:48:59 al 00:50:20 
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https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f
?startAt=2939.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 
PUNT NOVÈ.- DESIGNAR L’EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, 
URBANA I ECONÒMICA DE CORNELLÀ, SA (PROCORNELLÀ), ADMINISTRACIÓ 
ALS EFECTES DE LA GESTIÓ I EXECUCIÓ URBANÍSTICA DE L’ÀMBIT 
D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON 
D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PRIORAT 4.- 

Designar a PROCORNELLÀ, 
administració als efectes de la 
gestió i execució urbanística de 
l’àmbit d’actuació urbanística del 
projecte de reparcel·lació. 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la Modificació Puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit delimitat pel 
polígon d’actuació urbanístic, PR PAU Priorat 4 del terme municipal de Cornellà de 
Llobregat. 
 
Vista l’escrit (amb RGE 4628) presentat en data 3 de febrer de 2022 pel Sr. Ricard 
Antoni Casademont en la seva qualitat de Gerent de Planificació i Gestió Urbanística 
de l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, SA 
(PROCORNELLÀ), sol·licitant que es nomeni a l’esmentada empresa administració 
actuant als efectes de la gestió i execució urbanística de l’àmbit d’actuació 
urbanística del Projecte de Reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística Priorat 4, 
de l’esmentada modificació de planejament, així com, en condició d’entitat 
urbanística especial, receptora dels sòls de cessió obligatòria i gratuïta corresponent 
al percentatge aplicable sobre l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’actuació del dit 
projecte de Reparcel·lació, per  a la seva integració en el patrimoni municipal del sòl i 
habitatge d’aquesta societat municipal. 
 
Vist que per acord del seu Consell d’Administració adoptat en data 16 de febrer de 
2010, PROCORNELLA va constituir dins del seu Inventari, la secció del Patrimoni 
Municipal de Sòl i Habitatge com a patrimoni especial i separat de la resta de béns de 
la societat, afectat a les finalitats establertes en la legislació urbanística, al 
planejament i als acords municipals específics. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=2939.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=2939.0
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Atès que, des d’un punt de vista legal i estatutari, l’Empresa Municipal de Promoció 
Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, SA (PROCORNELLÀ), reuneix la condició 
d’entitat urbanística especial als efectes assenyalats a l’article 22.2 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
de Catalunya, per poder ser designada administració actuant en els esmentats 
projectes, amb les limitacions que l’imposa l’article 23.3. del mateix text refós. I que la 
intenció política de fer-la receptora de la cessió obligatòria i gratuïta corresponent al 
percentatge aplicable sobre l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’actuació dels 
Projectes de reparcel·lació recollida a l’article 23.4 d’aquell Text legal és una decisió 
que correspon al Ple de l’Ajuntament.  
 
Vist l’informe de la Cap jurídica i administrativa de Política territorial i sostenibilitat 
signat en data 28 de febrer de 2022, obrant a l’expedient. 
 
Atès el que disposa l’article 23.1.c) en relació al 119.2.e) del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, en relació a la necessitat de sotmetre aquesta designa a la publicitat 
requerida per a l’executivitat dels projectes de reparcel·lació a que es refereix. 
 
Atès el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, en els seus 
articles 52.2 i 114.2k), sobre les competències atribuïdes al Ple, el President de la 
Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient proposa al Ple l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de 
Cornellà, SA (PROCORNELLÀ), administració actuant als efectes de la gestió i execució 
urbanística de l’àmbit d’actuació urbanística del Projecte de Reparcel·lació del 
polígon d’actuació urbanística Priorat 4, de l’esmentada modificació de planejament, 
així com, en condició d’entitat urbanística especial, receptora dels sòls de cessió 
obligatòria i gratuïta corresponent al percentatge aplicable sobre l’aprofitament 
urbanístic de l’àmbit d’actuació del dit projecte de Reparcel·lació, per a la seva 
integració en el patrimoni municipal del sòl i habitatge d’aquesta societat municipal. 
 
Per imposició del mateix article 23.4, aquesta cessió s’haurà d’integrar en el 
patrimoni municipal del sòl i l’habitatge, d’acord amb els articles 160 i següents del 
Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya i estarà sotmesa al destí finalista i 
règim jurídic especial d’aquell patrimoni i al control municipal corresponent. 
 
Segon.- Sotmetre al present acord a la publicitat requerida per a l’executivitat de 
l’instrument urbanístic de gestió de què es tracta, de conformitat amb l’article 23.1.c) 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en relació al 119.2.e) del mateix Decret 
Legislatiu 1/2010. 
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Tercer.- Notificar aquest acord a l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà, SA (PROCORNELLÀ) i al Departament de Patrimoni d’aquest 
Ajuntament. 

... 
 
 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:50:21 al 00:51:15 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f
?startAt=3021.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 
PUNT DESÈ.- APROVAR PROVISIONALMENT L’EXPEDIENT DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM76 PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DE PGM76, DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. ÀMBIT DRET FÀBRICA CAN 
ROSERS – TERCIARI.- 

Aprovar provisionalment 
l’expedient de la “Modificació 
puntual del PGM-76 de Cornellà 
de Llobregat, àmbit dret fàbrica 
Can Rosers – Terciari” 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’expedient de modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit  
patrimonial de l’antiga fàbrica Rosés (Dreta ) de Cornellà de Llobregat, amb ID 
2430295, tramitat a instància d’INMOBILIARIA CAMART. 
 
Vist que mitjançant acord del Ple municipal de data 28 de juliol de 2021 s’aprovà 
inicialment l’esmentada modificació del Pla General Metropolità de 1976, i s’acordà 
la seva publicació mitjançant inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 22-09-2021, en el diari “El Periódico de Catalunya” del dia 21-09-
2021, així com en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament des del 20-09-2021 al 20-10-
2021 i en el portal de transparència de la web municipal des del 27-09-2021 al 26-10-
2021. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=3021.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=3021.0
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Tanmateix s’ha notificat l’acord a tots els interessats a l’expedient i als Ajuntaments 
del Prat de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan 
Despí i Esplugues de Llobregat. 
 
Vist que durant els terminis d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació ni 
suggeriment a l’expedient, segons consta a l’informe de la Cap de l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà, de data 29 d’octubre de 2021.  
 
Vist que en data 2-03-2022 s’ha presentat per a la seva aprovació provisional  el 
document “PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGM-76 DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT ÀMBIT DRET FÀBRICA CAN ROSÉS – TERCIARI” amb ID: 3597494 i HASH: 
 
631CA40FF2197AD288356D4483BD2B4B7A4E0AA724E684950EACBD329C8B658526
61A98DFD534C97773904F451E410D8F657B5E74D3B484B142B707F0564E0C5 
 
Vist l’informe emès pel Cap de l’Àrea de Gestió de Política Territorial  de data 
7/03/2022 en el qual s’assenyala que: “S’ha presentat per a l’aprovació provisional el 
document citat a l’apartat amb ID 3597494, d’idèntic redactat que l’aprovat  amb la 
única inclusió de millores al redactat relatiu a la viabilitat i sostenibilitat econòmica 
establerta a l’article 99.1.c de la LUC.” “L’ajust manté el model d’ordenació, el sostre i 
els aprofitaments previstos i les obligacions urbanístiques assignades pel Pla, sense 
que es produeixin canvis substancials respecte al document aprovat inicialment.” 
 
I conclou que s’informa favorablement el PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE 
PGM-76 DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT ÀMBIT DRET FÀBRICA CAN ROSÉS-TERCIARI, 
amb el benentès que resta condicionada a la prèvia aprovació de la Modificació del 
Pla Especial de protecció del Patrimoni històric, artístic i arquitectònic i el catàleg” 
que es tramita paral·lelament. 
 
Vist l’informe de la Cap jurídica i administrativa de Política Territorial i Sostenibilitat 
de data 11 de març de 2022. 
 
Atès el que estableixen els articles 76 i 79 i ss. del Text refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya en relació a la formulació de figures de planejament urbanístic, els arts. 80 
i 81 respecte de l’aprovació definitiva de les mateixes, i els arts. 27.6 de la Llei 
31/2010, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i l’art. 4 del Decret 424/2011, de 27 
de desembre, pel qual es crea la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit 
Metropolità de Barcelona. 
 
Vist el contingut dels articles 22 i 47.2 II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, i els articles 52.2.c) 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, que 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del número legal dels membres de la 
Corporació per a l’adopció de l’acord, el President de la Comissió Informativa de 
Territori i Medi Ambient proposa al Ple l’adopció dels següents: 
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ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient la Modificació puntual del PGM-76 
PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGM-76 DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT  
ÀMBIT DRET FÀBRICA CAN ROSÉS – TERCIARI” amb ID: 3597494 i HASH:  
 
631CA40FF2197AD288356D4483BD2B4B7A4E0AA724E684950EACBD329C8B658526
61A98DFD534C97773904F451E410D8F657B5E74D3B484B142B707F0564E0C5 
 
Segon.- Notificar el present acord als interessats i a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, transmetent-li l’esmentada 
modificació puntual del Pla General Metropolità de 1976 per a la seva aprovació 
definitiva. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:51:16 al 00:52:45 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f
?startAt=3076.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=3076.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=3076.0


 
 

 
 

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

 

 41 

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, 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. 
 
 
 
 
PUNT ONZÈ.- REQUERIR NOVAMENT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
AMB CARÀCTER PREVI A LA INTERPOSICIÓ DEL CORRESPONENT RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU, PERQUÈ SOTMETI LA PROPOSTA DE 
DELIMITACIÓ DELS TERMES MUNICIPALS DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT I DEL 
PRAT DE LLOBREGAT A LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ TERRITORIAL I AL 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA.- 

Requerir novament a la 
Generalitat de Catalunya amb 
caràcter previ a la interposició de 
recurs contenciós administratiu, 
perquè sotmeti la proposta de 
delimitació dels termes 
municipals de Cornellà de 
Llobregat i del Prat de Llobregat a 
la Comissió de delimitació 
territorial i al dictamen de la 
Comissió Jurídica Assessora. 

DICTAMEN 
... 
 
En conformitat amb el que disposa l’article 28.1 del TRLMC, desenvolupat 
reglamentàriament pels articles 27 i següents del Decret 244/2007, de 9 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, 
de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, el 
Govern de la Generalitat ha d’impulsar l’elaboració dels mapes municipal i comarcal, 
sota la responsabilitat de la Comissió de Delimitació Territorial, que actua assistida 
tècnicament pel Institut Cartogràfic de Catalunya. 
 
Aquest procés, que consisteix en la determinació, fixació i, en el seu cas, adaptació de 
la línia del terme municipal que el delimita respecte de la resta de municipis 
confrontants, i la seva acotació a una escala determinada, i comporta l’elaboració del 
mapa municipal, va ser iniciat per aquest Ajuntament mitjançant acord plenari de 31 
de març de 2016 a requeriment de la Direcció General d’Administració Local del 
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Departament de Governació i Relacions Institucionals, avui Departament de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, i es va comunicar a la resta de municipis 
confrontants, perquè adoptessin els acords corresponents, així com a l’esmentada 
Direcció General d’Administració Local, a fi que iniciés les operacions de delimitació 
previstes a l’article 30 del  Decret 244/2007, de 9 de novembre. 
 
D’acord amb les normes reguladores d’aquest procediment, tal i com consta a 
l’expedient administratiu corresponent, amb data 4 d’octubre de 2016 i únicament 
pel que es refereix a la delimitació del terme municipal de Cornellà de Llobregat amb 
el del Prat de Llobregat, ambdós Ajuntaments, amb la intervenció d’un representant 
Direcció General d’Administració Local i de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya, van subscriure acta de les operacions de delimitació en els termes 
legalment previstos, en la qual ambdós Ajuntaments van fer constar la seva 
disconformitat i els fonaments en els quals basaven les seves posicions. 
 
Posteriorment, en base als informes emesos per aquesta Secretaria General  núm. 
61/2016, de 21 de juny i 52/2017, de 13 de febrer, de l’informe de la Arquitecta 
municipal de 3 de febrer de 2017 i de l’informe de 30 de gener de 2017 elaborat per 
l’empresa Solucions Geoinformació i Territori, mitjançant acord plenari adoptat en 
sessió de 23 de febrer de 2017, aquest Ajuntament va aprovar aquesta acta de 
disconformitat i, conforme al procediment legalment previst el va trametre el dia 1 de 
març de 2017, a la Direcció General d’Administració local,  a fi que, dins del termini 
dels dos mesos següents legalment previst, elaborés un informe-proposta sobre les 
diverses propostes i ho sotmetés a la Comissió de Delimitació Territorial i al Dictamen 
de la Comissió Jurídica Assessora, a efectes que aquests organismes emetessin el seu 
informe previ, amb l’objecte que, a la vista d’aquests informes i posicionaments, el 
Conseller de la Presidència resolgués la delimitació dins dels sis mesos següents i ho 
publiqués al DOG.  
 
En no haver-hi tingut coneixement posteriorment de la situació de la tramitació 
d’aquest procediment, a la vista del temps transcorregut, aquest Ajuntament es va 
dirigir a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya sol·licitant informació, 
mitjançant un correu electrònic de 6 d’octubre 2020, que amb la mateixa data va ser 
contestant posant en coneixement de l’Ajuntament que: 
... 
 

La DGAL, a través de la seva Oficina Municipal era qui portava la gestió 
administrativa dels expedients de delimitació anys enrere. Aquesta oficina amb 
el temps es va tancar, i l’any 2017, com a conseqüència d’un conveni signat 
entre la DGAL i l’ICGC, la gestió administrativa dels expedients de delimitació 
va passar a dur-se des de l’ICGC. 
 
Això que vol dir?. Que el desacord, com és anterior al 2017, l’ha de resoldre la 
DGAL. Abans però, hem de rec opilar tota la informació de l’expedient; en 
aquell moment totes les trameses es feien en paper, i actualment tot és fa de 
forma digital a través de l’EACAT. Aquest fet complica una mica el muntatge de 
l’expedient però bàsicament ha de constar dels següents documents: 
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• Nomenament de la CMD 
• Convocatòria inici operacions delimitació 
• Possibles ajornaments/continuacions operacions delimitació 
• Acta de delimitació 
• Aprovació plenària d’aquesta acta 
• Certificat de comunicació als propietaris de les finques afectades 
• Resolució de la DGAL 
 
Estem intentant recopilar aquesta informació per tal que la DGAL emeti el seu 
informe de desacord (si faltés qualsevol dels documents del llistat us ho fem 
saber) 
 
Un cop certifiquem que tots els documents hi són, la DGAL podrà elaborar 
l’informe del desacord que haurà de ser sotmès a la consideració de la 
Comissió de Delimitació Territorial. Aquesta CDT, malauradament, i ateses les 
circumstàncies actuals, no sabem quan es podrà fer. 
 
Qualsevol novetat us anirem informant. 

 
... 

Atès que havien transcorregut més de quatre anys des de que la Direcció General 
d’Administració local hauria d’haver sotmès el seu informe-proposta a la Comissió de 
Delimitació Territorial i al Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a efectes que 
aquests organismes emetessin el seu informe previ a la decisió final del Conseller, així 
com, també, més de dos mesos des de que l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya facilités a l’Ajuntament la informació anterior, aquest Ajuntament, en 
conformitat amb el que disposa l’article 54.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
Règim Jurídic i de Procediment Administratiu Comú de les AAPP de Catalunya, en 
concordança amb l’article 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les AAPP, va entendre que s’havia produït silenci 
desestimatori, pel que, en sessió celebrada en data 23 de desembre de 2020 el Ple de 
l’Ajuntament va adoptar el acord següent: 
... 
 

Primer. Requerir a la Generalitat de Catalunya, mitjançant la seva Direcció 
General d’Administració Local, amb caràcter previ a la interposició del 
corresponent recurs contenciós administratiu, perquè procedeixi, dins del mes 
següent a la recepció de la comunicació d’aquest acord, a sotmetre la seva 
proposta de delimitació dels termes municipals de Cornellà i de Llobregat i de 
El Prat de Llobregat a la Comissió de Delimitació Territorial i al Dictamen de la 
Comissió Jurídica Assessora, a efectes que aquests organismes emetin el seu 
informe previ a la decisió final del Conseller. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració local del 
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya  i a l’Ajuntament 
de El Prat de Llobregat, pel seu coneixement i als efectes corresponents. 
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Tercer. En cas de desestimació expressa o tàcita, total o parcial, d’aquestes 
pretensions, facultar a l’Alcaldia per a interposar-hi el corresponent recurs 
Contenciós Administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i 
per a designar els funcionaris que han d’assumir la seva representació i 
direcció lletrada. 

 
... 

Atès que aquest acord va ser comunicat fefaentment al Departament de Presidència 
de la Generalitat de Catalunya amb data 18 de gener de 2021, i va generar una 
resposta del Director General d’Administració Local en data 10 de febrer posterior del 
tenor literal següent: 
... 
 

Us comunico que l’expedient de delimitació dels termes municipals esmentats 
serà sotmès a informe de la propera Comissió de Delimitació Territorial i 
posteriorment al dictamen de la Comissió Jurídica Assessora 

 
... 

I que, posteriorment, en data 18 de març de 2021, van demanar de l’Ajuntament la 
remissió d’un nou certificat acreditatiu de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 
23 de febrer de 2017 aprovant l’acta de delimitació del desacord, en el que 
s’explicités, quatre anys després, el quòrum amb el qual va ser adoptat, a fi de 
comprovar si s’havia assolit el quòrum de majoria absoluta exigit per l’article 33.4 del 
Decret 244/2007, de 6 de novembre, i que aquest certificat va ser emès en data 14 
d’abril següent i tramés a l’Administració autonòmica el dia 23 següent, es a dir, fa 
gairebé un any, sense que, des de llavors, aquest Ajuntament hagi tingut cap més 
noticia d’aquest procediment, del que es desprèn que el requeriment anterior no ha 
sigut atès, ja que no s’ha comunicat a aquest Ajuntament que s’hagi sotmès cap 
proposta de delimitació dels termes municipals de Cornellà i de Llobregat i de El Prat 
de Llobregat a la Comissió de Delimitació Territorial, ni al Dictamen de la Comissió 
Jurídica Assessora, a efectes que aquests organismes emetessin el seu informe previ a 
la decisió final del Conseller, i això a pesar que l’article 20 del Decret 202/2018, de 25 
de setembre, regulador de la Comissió de Delimitació Territorial, estableix un règim 
de sessions d’aquest òrgan col·legiat que, sense perjudici de les sessions 
extraordinàries del Ple que es puguin convocar, l’obliga a celebrar sessions ordinàries 
del Ple de la Comissió amb caràcter trimestral. 
 
Atès que com ha assenyalat la jurisprudència del Tribunal Suprem reiteradament el 
requeriment previst per l’article 44 de la llei jurisdiccional té com a finalitat evitar la 
litigiositat entre Administracions públiques, afavorint la resolució de conflictes amb 
base als principis de legalitat, seguretat jurídica, eficàcia, col·laboració, concertació i 
lleialtat institucional conforme al que disposen els articles 9.2, 103 i 106 de la CE, i 
com a prova de la bona fe que presideix l’actuació municipal, res obsta per a realitzar 
un nou i últim requeriment previ a l’exercici de la corresponent acció processal. 
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Per això, el President de la Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient, tenint en 
compte el que anteriorment s’ha exposat així com el que disposa l’article 44 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa i resta 
de legislació concordant, proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Requerir novament a la Generalitat de Catalunya, mitjançant la seva 
Direcció General d’Administració Local, amb caràcter previ a la interposició del 
corresponent recurs contenciós administratiu, perquè procedeixi, dins del mes 
següent a la recepció de la comunicació d’aquest acord, a realitzar les actuacions 
següents: 
 
1. Sotmetre la seva proposta de delimitació dels termes municipals de Cornellà i de 

Llobregat i de El Prat de Llobregat a la Comissió de Delimitació Territorial i al 
Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a efectes que aquests organismes 
emetin el seu informe previ i preceptiu a la decisió final del Conseller. 

 
2. Subsidiàriament, pel cas que es desestimi aquesta primera pretensió i sense 

perjudici de la seva eventual impugnació jurisdiccional, davant la manca de 
proposta pròpia de la Comissió de Delimitació i, previ dictamen de la Comissió 
Jurídica Assessora, s’elevin les actuacions en el seu estat actual al Conseller, 
acompanyades dels posicionaments municipals que figuren a l’expedient, a fi que 
emeti la corresponent resolució final del procediment, atenent la proposta 
plantejada per aquest Ajuntament. 

 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració local del 
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de El 
Prat de Llobregat, pel seu coneixement i als efectes corresponents. 
 
Tercer.- En cas de desestimació expressa o tàcita, total o parcial, d’aquestes 
pretensions, interposar el corresponent recurs Contenciós Administratiu davant el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, designant com a lletrada defensora 
d’aquest Ajuntament en aquest recurs a la Secretaria General, senyora Carmen 
Alonso Higuera, i com a representant al Tècnic d’Administració General, senyor Jesús 
Chacón Murillo, que assumirà la representació en conformitat amb l’establert a 
l’article 24 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol i amb l’article 551.3 de la Lleo Orgànica 
6/1985, d’1 de juliol. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:52:46 al 00:56:00 
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https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f
?startAt=3166.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 
MOCIONS DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
PUNT DOTZÈ.- APROVAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT COM A MEMBRE SOCI DE PLE DRET DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA 
DE MUNICIPIS I COMARQUES.- 

Aprovar l’adhesió d’aquests 
Ajuntament com a membre soci 
de ple dret de l’Associació 
Catalana de Municipis i 
Comarques. 

MOCIO 
... 
 
Atès que és d’interès per aquest Municipi adherir-se a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques constituïda per l’agrupació voluntària de municipis, 
comarques i altres ens locals de Catalunya amb la finalitat de representar, defensar i 
promoure els interessos generals d’aquests i, alhora, potenciar l’autonomia local a 
Catalunya i arreu del món, assumint per això les funcions que es preveuen a l’article 7 
d’aquests estatuts.  
 
Atès que, globalment considerades, les finalitats d’aquesta Associació, tal i com 
figura als seus Estatuts, beneficien els interessos locals, en estar dirigida al foment 
dels ens locals de Catalunya i molt particularment al dels municipis, i impulsar i 
promoure, entre d’altres funcions, iniciatives dirigides a la prestació de serveis de 
suport, d’assessorament i de compra agregada de productes i serveis, amb bones 
condicions per als associats, el que constitueix un instrument valuós per a la gestió 
eficient i transparent dels recursos públics que possibilita l’estalvi en els tràmits 
administratius i la millora econòmica dels serveis. 
 
Atès que l’associacionisme municipal constitueix un instrument molt valuós i 
necessari per a la millora del assoliment dels objectius de l’Ajuntament, i que això 
fonamenta aquesta adhesió, de la mateixa manera que en el seu moment aquest 
Ajuntament es va adherir a la Federació de Municipis de Catalunya. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=3166.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=3166.0
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Atès que la Disposició Addicional Cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local i els articles 133 a 136 del Real 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, permeten a les entitats locals constituir associacions, d’àmbit estatal o 
autonòmic, per a la protecció i promoció dels seus interessos comuns, i que, a nivell 
de legislació civil, els articles 3 i següents de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, 
Reguladora del Dret d’Associació (LRDA) i els articles 321.1 i següents de la Llei 
4/2008, de 24 d’abril, del llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les 
Persones Jurídiques (CCC), habiliten per constituir associacions i ser membres 
d’aquestes a les persones jurídiques de naturalesa pública que no ho tinguin 
expressament prohibit per la seva normativa específica. 
 
Per tot això, vistos els informes que obren a l’expedient i en conformitat amb el que 
disposen els articles 22.2.b) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, en concordança amb l’article 52.2.b) 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, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat com a membre 
soci de ple dret de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, assumint els drets 
i obligacions derivats d’aquesta condició, inclosos els de caràcter econòmic, i donar el 
vist i plau al seus estatuts reguladors, els quals figuren a l’expedient electrònic 
corresponent identificats de la següent manera: 
 
Número de document: 3611751 
Núm de Hash: 
116F44F3828144058B33006801AF6119E10D43739B841A99705F3C9C00B51B88D12
4DC44E9D794814DC85C9B1F0B3F2D87D0ECC5E0C19D4D7020A750BF92C9CF 
 
Segon.- Comunicar el present acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
per al seu coneixement i efectes, i facultar al senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
d’aquest Ajuntament, per a formalitzar davant aquesta Associació quants documents 
resultin necessaris per a formalitzar aquesta adhesió. 
 
Tercer.- Designar representant d’aquest Ajuntament en l’Assemblea General  
d’aquesta Associació a les persones següents: 
 
Representant titular:  Sr. Antonio Balmón Arévalo.  
 Alcalde  
 
Representant suplent: Sr. Antonio Martínez Flor 
 Regidor delegat de l’Àrea de Política Territorial i Espai Públic 
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Quart.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:56:01 al 00:59:28 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f
?startAt=3361.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 
Elisabet García Petit. 
 
Grup Municipal 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, Maria de las Mercedes Fernández García, Manuel 
Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos Domínguez Rodríguez. 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=3361.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=3361.0
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Abstenció: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
Tot seguit es fa avinent que, tot i no ser a l’ordre del dia i atesa la seva 
urgència, cal tractar els assumptes següents: 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 
URGENCIA PRIMERA.- ADJUDICAR CONFORME AL PLEC DE CONDICIONS 
JURÍDIQUES I ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES QUE HA DE REGIR LA 
CONTRACTACIÓ PER L’ADJUDICACIÓ DE TOTES LES PARADES INTERIORS I 
EXTERIORS DEL MERCAT MUNICIPAL SANT ILDEFONS, MITJANÇANT 
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, LES PARADES I MAGATZEMS, ALS 
ADJUDICATARIS SITUATS EN PRIMERA POSICIÓ. 
 
 
MOCIO DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
URGENCIA SEGONA.- APROVAR EL PLA MUNICIPAL DE MESURES ANTIFRAU 
AMB L’OBJECTIU DE DONAR COMPLIMENT A LES EXIGÈNCIES 
COMUNITÀRIES EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ I CORRECCIÓ DEL 
FRAU, LA CORRUPCIÓ I EL CONFLICTE D’INTERESSOS QUE ES CONFIGURA 
COM A OBLIGATORI A L’ORDRE HFP/1030/2021, DE 29 DE SETEMBRE, 
MITJANÇANT LA QUAL ES CONFIGURA EL SISTEMA DE GESTIÓ DEL PLA DE 
RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR). 
 
 
PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
URGENCIA TERCERA.- RESTAR ASSABENTATS QUE LA REGIDORA 
PERTANYENT A LA CANDIDATURA DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL PODEMOS 
CORNELLÀ, SRA. ELISABETH GARCIA PETIT, HA COMUNICAT A AQUESTA 
ALCALDIA LA SEVA INTENCIÓ D'ABANDONAR VOLUNTÀRIAMENT EL GRUP 
MUNICIPAL CORRESPONENT A AQUESTA CANDIDATURA. 
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Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde per proposar als assistents fer 
la votació conjunta de la urgència, no manifestant-se cap oposició a la 
proposta. 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:59:29 al 01:00:14 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f
?startAt=3569.0 
 
 
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA 
 
Sotmesa a votació la urgència és aprovada per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 
URGENCIA PRIMERA.- ADJUDICAR CONFORME AL PLEC DE CONDICIONS 
JURÍDIQUES I ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES QUE HA DE REGIR LA 
CONTRACTACIÓ PER L’ADJUDICACIÓ DE TOTES LES PARADES INTERIORS I 
EXTERIORS DEL MERCAT MUNICIPAL SANT ILDEFONS, MITJANÇANT 
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, LES PARADES I MAGATZEMS, ALS 
ADJUDICATARIS SITUATS EN PRIMERA POSICIÓ. 

Adjudicar conforme al Plec de 
condicions jurídiques i 
econòmico-administratives que 
ha de regir la contractació per 
l’adjudicació de totes les parades 
interiors i exteriors del Mercat 
Municipal Sant Ildefons. 

MOCIO 
... 
 
Vist el Plec de Condicions Jurídiques i Econòmico-Administratives que ha de regir la 
contractació per l’adjudicació de totes les parades interiors i exteriors del mercat 
municipal Sant Ildefons, mitjançant concessió administrativa. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=3569.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=3569.0
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Vist que s’ha realitzat el procés de presentació d’ofertes, valoració i puntuació  de les 
mateixes per part de la Mesa de Contractació, havent-se requerit la documentació 
necessària a aquelles ofertes que reunien totes les condicions i havent presentat tota 
la documentació, dipositant la garantia definitiva establerta al plec de condicions, 
constant tota aquesta documentació a les actes de la mesa de contractació que 
consten a l’expedient, i que es troben al següent enllaç  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=vi
ewCn&idDoc=87589990&lawType= 
 
Vist que s’ha finalitzat el procés de la majoria de parades i magatzems i  que es 
convenient no endarrerir més el procés respecte a aquestes parades, per poder 
formalitzar la concessió de les mateixes, i que aquestes han dipositat la  fiança 
definitiva conforme  a l’article 5.2 del plec de condicions 
 
Vist així mateix que es pot determinar les parades  que queden lliures, fins a la 
realització del present acord, per manca de licitadors, no reunir els licitadors  les 
condicions establertes al plec de condicions, o han renunciat els mateixos  a la oferta 
presentada. 
 
Vist que quedarien per determinar diferents parades, en les que el  procés 
administratiu de recepció de les comunicacions, terminis per possibles renúncies,  
noves comunicacions a licitadors que han quedat en segona posició es pot endarrerir, 
no sent convenient aturar la adjudicació i formalització d’aquelles parades. 
 
Vist així mateix l’informes obrants a l’expedient. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents:, proposa 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Adjudicar conforme al Plec de Condicions Jurídiques i Econòmico-
Administratives que ha de regir la contractació per l’adjudicació de totes les parades 
interiors i exteriors del mercat municipal Sant Ildefons, mitjançant concessió 
administrativa, les següents parades i magatzems , als adjudicataris que consten com 
annex a aquest acord, situats en primera posició, amb el preu que s’estableix al 
mateix llistat, procedint-se a la formalització en el termini de 15 dies a partir de la 
notificació del present acord. El llistat s’adjunta com annex I a aquest acord, que 
s’identifica electrònicament a continuació: 
 
Núm. ID 3650125 
Núm Hash  
C677EC43D6494D9EBDC03F36109FE53984EBF2E44827CBAD8FC4FC619DD321B822C
EBC3248DF63BD9F940593A7D8B62C698D26AF38E69F611D283CE745F2F060 
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Respecte a aquells licitadors que consten a la llista en segons i següents posicions, 
resten en llista d’espera a qualsevol dels efecte establert al plec de condicions.  
 
Segon.- Establir que els següents magatzems del mercat relatius a les parades que 
s’han adjudicat, queden lliures al no haver optat pels mateixos els adjudicataris i 
quedaran lliures i a disposició de l’ajuntament. S’adjunta com annex II el llistat, que 
s’identifica electrònicament a continuació: 
 
Núm. ID 3650132 
Núm. Hash 
07B8F2DB18D8935536472FBCAAED4EB420352EFE6160987EE8DC86365000AF8141A
BFF6DF8F1FD16E0AEF2ED2193C5261F83C2E0BA2C64E2ADCE49FB4E205DB2 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa  la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya.  
 
Quart.- Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal així com al 
Departament d’Activitats i Ordenances Cíviques, al Director/a del Mercat Sant 
Ildefons, i tots els licitadors admesos al procediment. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:00:15 al 01:03:01 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f
?startAt=3615.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=3615.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=3615.0
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MOCIO DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
 
URGENCIA SEGONA.- APROVAR EL PLA MUNICIPAL DE MESURES ANTIFRAU 
AMB L’OBJECTIU DE DONAR COMPLIMENT A LES EXIGÈNCIES 
COMUNITÀRIES EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ I CORRECCIÓ DEL 
FRAU, LA CORRUPCIÓ I EL CONFLICTE D’INTERESSOS QUE ES CONFIGURA 
COM A OBLIGATORI A L’ORDRE HFP/1030/2021, DE 29 DE SETEMBRE, 
MITJANÇANT LA QUAL ES CONFIGURA EL SISTEMA DE GESTIÓ DEL PLA DE 
RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR). 

Aprovar el Pla Municipal de 
mesures antifrau. 

MOCIO 
... 
 
El Consell Europeu va aprovar en sessió celebrada en data de 21 de juny de l’any 2020 
la creació del programa Next Generation EU, un instrument d’estímul econòmic més 
gran mai finançat per la Unió Europea, en resposta a la crisis sanitària sense 
precedents a causa del coronavirus.  
 
El Mecanisme de Recuperació i Resiliència (en endavant MRR), creat i regulat 
mitjançant el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
febrer de 2021, és el nucli del Fons de Recuperació. El seu propòsit es consagra en la 
recuperació sostenible i resilient, alhora que promou les prioritats verdes i digitals de 
la UE.  
 
El MRR es composa de quatre grans objectius principals: promoure la cohesió 
econòmica, social i territorial de la Unió Europea; reforçar la capacitat de resiliència i 
ajust dels Estats membres; mitigar l’impacte social i econòmic de la crisis sanitària 
provocada per la COVID-19; i per últim donar suport a les transicions verdes i digitals. 
La totalitat dels objectius principals abans esmentats tenen com a finalitat restaurar 
el potencial de creixement de les economies de la Unió Europea, fomentar la creació 
d’ocupació després de la crisis sanitària i promoure un creixement sostenible.  
 
Per tal d’assolir aquests objectius, cada Estat membre ha de dissenyar un Pla 
Nacional de Recuperació i Resiliència que inclogui les reformes i els projectes 
d’inversió necessaris per assolir aquests objectius.  
 
El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya aprovat el 7 d’octubre de 
2020, compta amb quatre eixos transversals que s’estructuren en deu polítiques de 
palanca, dins de les quals es recullen trenta components, que permeten articular els 
programes coherents d’inversió i reformes del Pla. Aquests quatre eixos transversals 
els conformen: la transició ecològica; la transformació digital; la cohesió social i 
territorial; i la igualtat de gènere.  
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Per tal de fer efectives aquestes iniciatives proposades en el PRTR, les Administracions 
Públiques han d’adaptar els procediments de gestió i el model de control. Algunes 
mesures d’agilització van ser establertes pel Reial Decret Llei 36/2020, de 30 de 
desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de 
l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència.  
 
Per tal de facilitar la tramitació efectiva de les sol·licituds de desemborsament en 
termes econòmics i d’informació als Serveis de la Comissió Europea cal configurar i 
desenvolupar un Sistema de Gestió que doni compliment a aquesta tasca. En 
conseqüència, s’ha aprovat l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la 
qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència.  
 
Derivat del Sistema de Gestió abans referenciat, destaca l’obligació imposada i 
desenvolupada per l’article 6 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, que 
dona compliment a les obligacions establertes a l’article 22 del Reglament (UE) 
2021/2413, de 12 de febrer, del Parlament Europeu i del Consell, mitjançant el qual 
s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, que imposa a Espanya en 
relació amb la protecció dels interessos financers de la Unió, com a beneficiari dels 
fons MRR, i a qualsevol entitat, sigui decisora o executora, que participi en l’execució 
de les mesures del PRTR, l’obligació de disposar d’un “Pla de Mesures Antifrau” que li 
permeti assegurar i declarar que, en el seu àmbit d’actuació, els fons corresponents 
s’han utilitzat d’acord amb les normes aplicades, i en particular pel que fa a la 
prevenció, detecció i correcció de fraus, corrupció i conflictes d’interessos.  
 
La Secretaria d’Estat  de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha emès una 
resolució provisional a favor de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per import de 
3.994.185.64 euros respecte de la convocatòria del programa d’ajuts a municipis per 
a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del 
transport urbà.  
 
Així mateix, són diverses les convocatòries que, previsiblement, seran d’interès 
municipal als efectes de formular la corresponent sol·licitud.  
 
En compliment de les obligacions en matèria de control, prevenció, detecció i 
correcció de fraus, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha procedit a la redacció del 
Pla Municipal Antifrau que serà desplegat de conformitat amb les seves 
determinacions.  
 
Per efectuar la redacció d’aquest document s’ha pres en consideració, de forma 
especial, el Reial Decret llei 36/2020, de 30 de setembre, mitjançant el qual s’aproven 
les mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a 
l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; l’Ordre 
HFO/1030/2021, de 29 de setembre, que configura el sistema de gestió del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència; l’Ordre HFP/1031/2021, de la mateixa data, 
que estableix el procediment i el format de la informació que les entitats del sector 
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públic estatal, autonòmic i local hauran de proporcionar per al seguiment dels 
objectius del Pla i la Instrucció de 23 de desembre de 2021 de la Junta Consultiva de 
contractació pública de l’estat sobre aspectes a incorporar als expedients i als plecs 
rectors dels contractes que es finançaran amb fons procedents del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència.  
 
Per tots aquests motius, l’Alcaldia - Presidència de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, proposa al Ple els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el Pla Municipal de mesures antifrau amb l’objectiu de donar 
compliment a les exigència comunitàries en matèria de prevenció, detecció i correcció 
del frau, la corrupció i el conflicte d’interessos que es configura com a obligatori a 
l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema 
de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), que a 
continuació es transcriu:  
 
“1.- Introducció 
 
El frau i la corrupció són un fenomen social, polític i econòmic complex que afecta a 
tots els països. La corrupció soscava institucions democràtiques, disminueix el ritme 
del desenvolupament econòmic i contribueix a la inestabilitat governamental.  
L'Ajuntament de Cornellà del Llobregat (en endavant, el "Ajuntament" o la "Entitat", 
indistintament) manifesta el seu compromís de tolerància zero davant aquelles 
conductes que siguin susceptibles de ser considerades com a actes de frau, corrupció 
o suborn, tant pel que fa a la seva vessant pública com privada, i assumeix el 
compromís de lluitar contra el frau i la corrupció en totes les seves formes,  incloses 
l'extorsió i el suborn, i desenvolupar polítiques concretes amb aquesta finalitat. 
 
Amb l'objectiu de protegir els interessos financers de la Unió Europea i vetllar perquè 
la utilització dels fons de la Unió Europea s'ajustin al Dret nacional i de la Unió, en 
particular pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els 
conflictes d'interessos i a la identificació dels beneficiaris últims dels ajuts, així com 
dels contractistes i subcontractistes, el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència (MRR) estableix una sèrie de mesures dirigides als Estats 
membres que vagin a executar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
(PRTR). 
 
En compliment de l'anterior, l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual 
es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, 
estableix l'obligació a tota entitat que participi en l'atribució, gestió i beneficis de fons 
procedents de la UE al reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció 
del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos. Així, el seu art. 6 estableix a tota 
entitat decisòria o executora que participi en l'execució de les mesures del PTRT 
l'obligació de disposar d'un "Pla de mesures antifrau" que li permeti garantir i 



 56 

declarar que, en el seu respectiu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han 
utilitzat de conformitat amb les normes aplicables,  en particular, en matèria de 
prevenció, detecció i correcció del frau, corrupció i conflictes d’interessos. 
 
Es per això que l' Ajuntament de Cornellà amb el present Pla vol reforçar el seu 
compromís ferm i absolut d'evitar i no tolerar conductes de frau, corrupció ni 
l'existència de conflictes d'interessos i de garantir que, en el seu àmbit d'actuació, els 
fons públics gestionats s'han utilitzat de conformitat amb les normes d'aplicació i en 
el cas que, malgrat els mitjans establerts per evitar la comissió de les anteriors 
conductes, es cometin les mateixes, es compromet a adoptar les mesures necessàries, 
amb plena col·laboració amb les autoritats competents, perquè s'aclareixin les 
responsabilitats oportunes de qualsevol dels responsables.  
 
 
2.- Objectiu 
 
L’objectiu del present document és establir el "Pla de mesures antifrau" de 
l'Ajuntament de Cornellà incorporant els mecanismes a implantar per a la prevenció, 
detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos, de manera 
proporcionada, atenent les característiques específiques i l'avaluació dels riscos de 
frau i sempre tenint en compte la necessitat de garantir una convenient protecció dels 
interessos de la Unió Europea. Aquest mecanisme, a més, estructura les mesures 
antifrau al voltant dels quatre elements clau de l'anomenat "cicle antifrau": 
prevenció, detecció, correcció i persecució.  
 
Amb els objectius generals indicats, així com el de minimitzar el risc de frau, corrupció 
i l'existència de conflictes d'interessos i reforçar els seus controls, l’Ajuntament 
comptarà amb: 
 
a) Un procediment de control.  
b) Un Òrgan de Control Antifrau per al seguiment dels eventuals riscos. 
c) Un procediment de seguiment del compliment dels controls definits a 

l'Ajuntament. 
d) Un Canal de Denúncies. 
e) Una Declaració d'Absència de Conflictes d'Interessos (DACI).  
 
De manera addicional, aquest document té per objecte atendre els requeriments 
realitzats en l'esmentada normativa per tal de situar aquest Ajuntament en els més 
alts estàndards d'ètica, transparència i bon govern exigits. 
 
 
3.- Àmbit d' aplicació  
 
Sota el marc d' aquest Pla, el Personal i totes les persones que, sota qualsevol forma o 
vincle jurídic o institucional, prestin serveis en o per a l'Ajuntament, s'han de 
comportar amb integritat i transparència en l'acompliment i desenvolupament de les 
seves funcions i comeses, evitant i perseguint aquelles conductes que siguin 
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susceptibles de ser considerades com a actes de frau, corrupció o suborn en totes les 
seves manifestacions, tant en el sector públic com en el privat. 
 
Les mesures definides són d'aplicació a tot el personal, autoritats, personal directiu, 
alt càrrecs, electes i, en particular, a totes aquelles persones que directe o 
indirectament tinguin relació amb la gestió dels Fons europeus (en endavant 
Personal) de l' Ajuntament de Cornellà. 
 
L'observança i l’aplicació de les mesures definides en el present Pla és imperativa per 
a tot el Personal de l'Ajuntament de Cornellà. Tots ells han de conèixer i complir el 
present Pla, i per tant els correspon a ells especialment el compliment de les funcions 
següents:  
 
• Actuar en tot moment conforme als més alts nivells d' integritat, objectivitat, 

rendició de comptes i honradesa. 
• Dur a terme les mesures de prevenció, detecció i correcció establertes en el 

present Pla Antifrau i en els documents que el complementen, així com en la 
normativa aplicable pel que fa a la gestió dels fons del MRR. 

• Analitzar amb detall qualsevol sospita de frau i/o l'existència de conflictes 
d'interessos.  

• Abstenir-se d'executar procediments de gestió, control i/o pagaments en relació 
amb els fons públics que presentin indicis de frau, havent de comunicar-les de 
forma immediata a la Comissió Antifrau.  

• Atendre les sol·licituds d'informació relatives a les alertes enviades a la Comissió 
Antifrau o a qualsevol altra informació que aquesta requereixi. 

 
 
4.- Control intern  
 
De conformitat amb el que disposa la normativa comunitària i el principi de bona 
gestió financera dels interessos públics i de la Unió Europea, l'Ajuntament durà a 
terme les tasques de gestió i/o execució de fons públics i, en especial, de fons del MRR 
amb estricta subjecció a un control intern eficaç i eficient, adaptat a cada mètode 
d'execució i amb plena observança i respecte a la normativa del sector públic.  
 
Els principis rectors sobre els que es fonamenten les mesures de control intern 
implementades a l'Ajuntament, per tal de garantir la seva adequació i eficàcia i el 
compliment de les bones pràctiques internacionals i sectorials, són: 
 
a) Separació de funcions i responsabilitats en les actuacions de gestió, control i 

pagament.  
b) Identificació, anàlisi i avaluació de riscos com a punt inicial i essencial d’una gestió 

diligent i eficaç dels riscos, frau, corrupció, suborn i conflicte d’interessos. 
c) Mesures de control intern amb capacitat de prevenció, detecció, correcció i 

persecució del frau, la corrupció, el suborn i el conflicte d’interessos, així com per a 
la recuperació dels fons públics. 
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d) Formació i conscienciació en matèria antifrau, corrupció, suborn i conflictes 
d’interessos. 

e) Comunicació de pràctiques irregulars. 
f) Supervisió, seguiment i millora del Pla Antifrau. 
 
4.1.- Identificació, Anàlisi i Avaluació del risc  
 
El present Pla Antifrau es fonamenta en un previ procés d’identificació, anàlisi i 
avaluació de riscos associats a les activitats i processos interns de l’entitat vinculats a 
la gestió i execució de fons públics i, en especial, dels fons del MRR. 
 
L' Ajuntament, prèviament a l'elaboració del present Pla Antifrau i a la definició de les 
mesures de prevenció, detecció, correcció i persecució continguts en el mateix ha 
realitzat un procés d’identificació, anàlisi i avaluació del risc de frau, corrupció, 
suborn i conflicte d’interessos. 
 
En el referit procés s’han classificat tres fases en la gestió de fons públics en el marc 
de la contractació pública: (i) la sol·licitud dels fons i la preparació de la licitació, (ii) el 
procés de licitació i adjudicació del contracte i (iii) el seguiment i control de l’execució 
del contracte. 
 
Dins de cadascuna de les fases s’han identificat quatre àrees de risc amb una relació 
de pràctiques de risc associades a les mateixes i s’han identificat les mesures i 
controls existents per a la prevenció, detecció i gestió eficaç dels riscos identificats. 
 
S' adjunta com a Annex 1 l'esmentada avaluació prèvia.  
 
Un cop avaluats els riscos i les mesures existents, s’ha elaborat el present Pla Antifrau 
recollint un marc de control intern que recull les mesures de reforç i de millora 
requerides en l’Ordre HFP/1303/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el 
sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PTRP), per 
mitigar la materialització dels riscos de frau, corrupció, suborn i conflicte d’interessos. 
 
S’adjunta com a Annex 2, un Pla d’acció que relaciona les mesures de reforç i de 
millora del Pla Antifrau, així com mesures addicionals a implementar per 
l’Ajuntament per tal complir amb la normativa vigent i reduir o evitar, en la mesura 
del possible, el frau, la corrupció, el suborn i el conflicte d’interessos. 
 
4.2.- Revisió de la identificació, anàlisi i avaluació del risc 
 
La identificació, anàlisi i avaluació del risc ha de ser objecte de revisió periòdica per a 
mantenir-se actualitzat. 
 
Correspon al Comitè Antifrau la revisió periòdica de l'avaluació dels riscos associats 
als processos interns de la gestió del fons públics i de contractació pública i, en tot 
cas, quan (i) s'hagi detectat algun cas de frau, corrupció, suborn o conflicte 
d’interessos, (ii) hagin canvis significatius en els procediments o en el personal, (iii) 
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s’identifiquin nous riscos i (iv) hagin canvis normatius que impliquin noves obligacions 
per l’Ajuntament en matèria de gestió de riscos associats al fons públics i la 
contractació pública. 
 
Atenent als resultats de la revisió, el Comitè Antifrau revisarà i actualitzarà les 
mesures de prevenció, detecció i correcció de fraus, corrupció i conflictes per tal 
d’adaptar-les al nou escenari. 
 
 
5.- Frau i corrupció 
 
5.1 Concepte de Frau. 
 
En l’àmbit de la gestió de fons públics procedents dels pressupostos de la Unió 
Europea, per frau s’entén qualsevol acció o omissió intencionada, relativa: 
 
a. A la utilització o a la presentació de declaracions o de documents falsos, inexactes 

o incomplets que tinguin per efecte la percepció o la retenció indeguda de fons 
procedents del pressupost general de la Unió Europea o dels pressupostos 
administrats pel seu compte.  

 
b. A l'incompliment d'una obligació expressa de comunicar una informació que tingui 

el mateix efecte. 
 
c. Al desviament d'aquests mateixos fons amb altres fins diferents d'aquells per als 

quals van ser concedits en un principi.  
 
5.2.- Concepte de Corrupció. 
 
La corrupció es defineix com l’abús de poder per a obtenir beneficis de caràcter privat 
per a un mateix o per a un tercer, definició que inclou tant l’abús de poder des de la 
presa de possessió d’un càrrec o lloc de treball públic (Corrupció pública-Suborn) com 
des de l’abús de poder en el sector privat (Corrupció privada). 
 
En aquest sentit, en l’àmbit de la contractació pública i la gestió de fons procedents 
dels pressupostos de la Unió Europea, per corrupció s’entén: 
 
• Prometre, oferir o concedir, directament o a través d’intermediari, a un funcionari 

públic o personal que intervé en la gestió de fons i la contractació pública, per a ell 
o per a un tercer, un regal, obsequi o retribució de qualsevol naturalesa per a 
obtenir un avantatge en l’obtenció d’una ajuda pública o l’adjudicació d’un 
contracte públic.  

 
• La sol·licitud, recepció i acceptació, directament o a través d’intermediari, per part 

d’un funcionari públic o personal que intervé en la gestió del fons i la contractació 
pública, per a ell o per a un tercer, d’un regal, obsequi o retribució de qualsevol 
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naturalesa per a atorgar un avantatge en l’obtenció d’una ajuda pública o 
l’adjudicació d’un contracte públic. 

 
5.3.- Indicadors de frau i corrupció  
 
El Comitè Antifrau s’encarrega de mantenir actualitzada la relació d’indicadors 
d’alerta de frau i corrupció i vetllarà per a la seva comunicació al Personal perquè 
estigui en disposició de conèixer-los, identificar-los i actuar de forma procedent en 
front d’aquells. 
 
S’adjunta com Annex 3 Indicadors d’alerta de frau i corrupció.  
 
5.4.- Eines de detecció  
 
Amb l'objectiu de detectar i prevenir el frau i la corrupció, l’Ajuntament podrà utilitzar 
la Base Nacional de Dades de Subvencions (BNDS) per detectar que els beneficiaris i 
contractistes no han estat sancionats per la comissió d'infraccions en matèria de 
subvencions.  
 
Addicionalment, podrà fer ús d'eines de puntuació de riscos de frau, corrupció i 
conflicte d’interessos per dur a terme una l'avaluació del risc en les verificacions de la 
gestió, per tal d'identificar de forma efectiva i eficaç els projectes, contractes, 
contractistes i beneficiaris de major risc o qualsevol altres eines de prospecció de 
dades. 
 
Amb ple respecte a la normativa de protecció de dades, l'Ajuntament cooperarà amb 
altres organismes públics i/o privats del sector amb l'objectiu de detectar possibles 
situacions d'alt risc.  
 
5.5.- Identificació de beneficiaris, contractistes i subcontractistes de fons Europeus 
 
En les convocatòries d’ajudes procedents de fons Europeus s’inclouran, al menys, els 
següents requeriments en relació a la identificació dels beneficiaris, siguin persones 
físiques o jurídiques: 
 
a) NIF del beneficiari 
b) Nom de la persona física o raó social de la persona jurídica 
c) Acceptació de la cessió de dades entre les Administracions Públiques per a donar 

compliment a la normativa europea i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de 
dades personals i garantia de drets digitals 

d) Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis del Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència 

e) Els beneficiaris que desenvolupin activitats econòmiques acreditaran la inscripció 
en el Cens d’empresaris, professionals y retenidors de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària o en el cens equivalent de l’Administració Tributària 
Foral. 
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En els procediments de licitació que s’emmarquin en el desenvolupament del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència s’inclouran les següents obligacions en 
relació a la identificació de contractistes i subcontractistes: 
 
a) NIF del contractista i subcontractista 
b) Nom de la persona física o raó social de la persona jurídica 
c) Domicili fiscal del contractista i subcontractista 
d) Acceptació de la cessió de dades entre les Administracions Públiques per a donar 

compliment a la normativa europea i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de 
dades personals i garantia de drets digitals 

e) Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis del Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència 

f) Acreditaran la inscripció en el Cens d’empresaris, professionals y retenidors de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària o en el cens equivalent de 
l’Administració Tributària Foral. 

 
 
6.- Conflicte d'interessos  
 
Als efectes del present Pla s'entendrà per conflicte d'interessos aquella situació en la 
que un o varis membres del Personal que intervenen, tant de forma directa o 
indirecta, en qualsevol dels processos de gestió de fons públics, fons MRR i 
contractació pública -òrgan de contractació, redacció de plecs, licitacions, 
convocatòries, avaluació d’ofertes, mesa de contractació, seguiment i control de 
l’execució, pagaments, etc..- vegin compromès l'exercici imparcial i objectiu de les 
seves funcions per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès 
econòmic o per qualsevol altre motiu directe o indirecte d'interès personal.  
 
Es considera “tercer vinculat” les següents persones: 
 

a) El cònjuge o persona amb una relació d’afectivitat anàloga.   
b) Els ascendents, descendents i germans del personal o del seu cònjuge (o 

persona amb una relació d’afectivitat anàloga)  
c) Els cònjuges (o persones amb una relació d’afectivitat anàloga) dels 

ascendents, dels descendents i dels germans del Personal. 
 
Així mateix, es consideraran entitats vinculades al Personal:  
 

a) Aquelles en las que el Personal o persones a ell vinculades, per sí o per 
persona interposada, ostentin al menys, un vint i cinc per cent del capital 
social o es trobin en alguna de les situacions de control de l’entitat 
establertes per Llei.  

b) Aquelles en les que el Personal o persones a ell vinculades, per ell o per 
persona interposada, exerceixi un càrrec d’administració o direcció o de les 
que rebin emoluments per qualsevol motiu.   
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Atenent la situació que motivi el conflicte d'interessos, es distingeixi entre: 
 
a. Conflicte d'interessos aparent: es produeix quan els interessos privats d'un 

empleat públic o beneficiari són susceptibles de comprometre l'exercici objectiu de 
les seves funcions o obligacions, però finalment no es troba un vincle identificable i 
individual amb aspectes concrets de la conducta, el comportament o les relacions 
de la persona (o una repercussió en aquests aspectes). 

 
b. Conflicte d'interessos potencial: sorgeix quan un empleat públic o beneficiari té 

interessos privats de tal naturalesa que poden ser susceptibles d'ocasionar un 
conflicte d'interessos en el cas que haguessin d'assumir en un futur determinades 
responsabilitats oficials. 

 
c. Conflicte d'interessos real: implica un conflicte entre el deure públic i els 

interessos privats d'un empleat públic o en el qual l'empleat públic té interessos 
personals que poden influir de manera indeguda en el desenvolupament dels seus 
deures i responsabilitats oficials. En el cas d'un beneficiari implicaria un conflicte 
entre les obligacions contretes en demanar l'ajut dels fons i els seus interessos 
privats que poden influir de manera indeguda en l'acompliment de les esmentades 
obligacions.  

 
6.1.- Mesures per la gestió del Conflictes d’Interessos 
 
Declaració d'Absència de Conflictes d'Interessos -Personal Interno 
 
Tot  el Personal que participi en els procediments de gestió, execució, control i 
pagament de dels fons del MRR hauran d'emplenar, de manera prèvia, la Declaració 
d'Absència de Conflictes d'Interessos (DACI), s’adjunta al present Pla antifrau com a 
Annex 4. 
 
Declaració d’Absència de Conflictes d’Interessos – Beneficiari 
 
Serà obligatòria la complimentació de la Declaració d’Absència de Conflictes 
d’Interessos (DACI) pels beneficiaris que, dins dels requisits de concessió de l'ajut amb 
càrrec als fons del MRR hagin de dur a terme activitats que presentin un conflicte 
d'interessos potencial d’acord amb el document que s’adjunta a l’Annex 4. 
 
Verificació de la DACI 
 
El Comitè Antifrau s'encarregarà de supervisar i verificar les Declaracions d'Absència 
de Conflictes d'Interessos emplenades pel Personal de l'Ajuntament i dels beneficiaris 
dels fons del MRR mitjançant l'encreuament de la informació continguda en ella amb 
la informació resultant de fonts com, per exemple:  
 
- Bases de dades (BBDD) internes sobre històrics -conflictes detectats- en la gestió 

de fons públics i contractació pública. 
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- Bases de dades de registres mercantils, d’organismes nacionals i de la UE de 

beneficiaris d’ajudes, contractistes i subcontractistes 
 
6.2.- Compliment de Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern 
 
L’Ajuntament garantirà l’estricte compliment de les obligacions que la Llei de 
transparència, accés a la informació i bon govern exigeix respecte a la transparència 
en la gestió pressupostària, contractació pública, ajudes i subvencions públiques. 
 
6.3.- Procediment de gestió de conflictes d’interessos  
 
En cas d’incórrer o tenir coneixement d’un conflicte d’interessos, i com a procediment 
per a la  resolució, el Personal de l’Ajuntament, de forma proactiva, haurà de procedir 
de la següent manera: 
 
• Posar en coneixement del Comitè Antifrau la situació que genera el conflicte i si el 

conflicte l’afecta personalment o a través d’una persona vinculada, detallant la 
funció, l’operació o decisió afectada. 

• Col·laborar de forma transparent amb el Comitè Antifrau en la resolució del cas. 
• Abstenir-se de realitzar qualsevol actuació fins que li sigui notificada la decisió que 

al respecte prengui el Comitè Antifrau.  
 
En el cas que el conflicte d’interessos afecti a un membre d’òrgan col·legiat, la 
persona afectada, sense perjudici de l’obligada comunicació al Comitè Antifrau, ho 
posarà en coneixement de la resta de membres de l’òrgan i s’abstindrà d’intervenir en 
la funció, operació o decisió afectada. 
 
Rebuda la comunicació, el Comitè Antifrau obrirà expedient de resolució i realitzarà 
totes les verificacions i actuacions que consideri necessàries i adequades en el marc 
de la legalitat, podent sol·licitar informació addicional si ho considera pertinent, tant 
a la persona que es troba en situació de conflicte d’interessos, com a la persona que 
hagi realitzat la comunicació. 
 
El Comitè Antifrau qualificarà el conflicte d’interessos com a inexistent, aparent, 
potencial o real i prendrà la decisió oportuna per a la gestió eficient del conflicte que 
serà comunicada, per una banda, a la persona afectada que haurà de procedir segons 
hagi resolt el Comitè Antifrau i, per altra banda, a les persones que participin de la 
funció, operació i decisió afectada pel conflicte d’interessos. 
 
En aquells supòsits en què el conflicte d’interessos s’hagi comunicat i detectat un cop 
ja s’han realitzat, parcial o totalment, les funcions, operacions o decisions afectades, 
el Comitè Antifrau haurà de resoldre com procedir respecte a les mateixes, un cop 
analitzat el nivell d’afectació i gravetat de la situació, així com respecte a la persona 
que ha incomplert amb l’obligació de comunicar el conflicte i abstenir-se. 
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7.- Comitè Antifrau 
 
El Comitè Antifrau és l'òrgan intern de caràcter permanent i naturalesa col·legiada 
responsable de la gestió operativa del Pla de Mesures Antifrau.  
 
Per garantir un veritable control, el Comitè Antifrau té naturalesa multidisciplinària. 
En aquest sentit estarà format pels membres següents: 
 
• Tècnic del departament de Recursos Jurídics 
• Tècnic  de Recursos Humans 
• Advocat d’una  d’altre àrea municipal. 
 
 
7.1.- Competències del Comitè Antifrau   
 
Seran competències de Comitè Antifrau les següents:  
 
• Supervisar i controlar, en tot moment, el compliment de les disposicions legals i 

normativa interna de l'Ajuntament en antifrau, anticorrupció i conflicte 
d’interessos. 

• Implementar i impulsar, de forma continuada, la cultura ètica i de tolerància cero 
davant el frau, la corrupció i l'existència de conflictes d'interessos a l'Ajuntament. 

• Elaborar, gestionar i mantenir actualitzat el Pla de Mesures Antifrau per tal de 
detectar situacions de risc o deficiències en els controls establerts, incompliments 
del mateix o comportaments irregulars del personal que participa en la gestió dels 
fons del MRR a l'Ajuntament.  

• Custodiar la documentació referent al Pla de Mesures Antifrau, el seu 
desenvolupament, execució pràctica, així com tota aquella informació 
documentada resultant en la gestió dels fons del MRR a l'Ajuntament. 

• Supervisar i controlar les actuacions de tot el personal de l’Ajuntament que 
participi en la gestió i/o execució dels fons del MRR.  

• Establir mesures per tal de prevenir, detectar, corregir i reaccionar davant de fets 
de frau, corrupció i/o conflictes d'interessos.  

• Sensibilitzar, informar i formar tot el Personal de l'Ajuntament que participi en la 
gestió i/o execució dels fons del MRR de les mesures implantades per prevenir, 
detectar i corregir casos de frau, corrupció i conflictes d'interessos. 

• Assegurar l'aplicació del règim disciplinari que sancioni, adequadament i 
proporcionalment, l'incompliment de les mesures establertes en el Pla de Mesures 
Antifrau. 

• Instaurar i donar a conèixer entre el Personal de l' Ajuntament el Pla Antifrau.  
• Tenir cura de la correcta detecció i investigació de possibles casos de frau, 

corrupció i conflictes d' interès fins a la seva resolució.  
• Assegurar la recuperació dels fons que han estat objecte d'apropiació indeguda, 

subministrant la informació necessària a les entitats o organismes encarregats de 
vetllar per la recuperació dels imports indegudament rebuts per part dels 
beneficiaris, contractistes i subcontractistes. 
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• Reportar a l'Autoritat Decisora i/o Executora els indicis o evidències de frau, 

corrupció i l'existència de conflictes d'interessos.  
• Denunciar, en cas de ser necessari, a les Autoritats competents, Ministeri Fiscal i/o 

Tribunals els casos de frau, corrupció i l'existència de conflictes d'interessos.  
• El Comitè Antifrau podrà demanar en l'exercici de les seves funcions la 

col·laboració d'altres òrgans, departaments, àrees i persones de l'Ajuntament de 
Cornellà, així com d'Assessors Externs.  

 
El Comitè Antifrau podrà contractar assessors externs pel desenvolupament de les 
tasques que li són pròpies. 
 
7.2.- Règim intern de funcionament del Comitè Antifrau 
 
El Comitè Antifrau es reunirà periòdicament i com a mínim dues vegades a l’any, 
mentre es mantingui en vigència el PRTR, llevat que precisi convocar una reunió 
extraordinària, perquè s'hagi produït un assumpte d'especial rellevància, amb 
caràcter d'urgència que requereixi una decisió immediata. 
 
De les reunions del Comitè Antifrau s’aixecaran actes que seran signades per tots els 
seus membres. 
 
Les actes, juntament amb la resta de documentació que hagi estat objecte d'anàlisi a 
les reunions, haurà de ser arxivada i custodiada. En tot cas, els assistents a les 
reunions guardaran secret dels acords d'aquest Comitè i s'abstindran de revelar 
informacions, dades i informes als quals tinguin accés en l'exercici del seu càrrec, així 
com d'utilitzar-los en benefici propi o de tercers. 
 
Els membres del Comitè Antifrau també els és d’aplicació les mesures de conflicte 
d’interessos. 
 
 
8.- Canal de Denúncies 
 
El Personal de l'Ajuntament té l'obligació d'informar d'aquelles conductes i pràctiques 
sospitoses de constituir frau, corrupció i/o conflicte d’interessos, així com de 
conductes que puguin  ser constitutives de delicte o impliquin l’incompliment de les 
mesures implantades. 
 
L'Ajuntament ha implementat un Canal Antifrau mitjançant el qual el seu Personal, 
beneficiaris de fons del MRR o terceres parts relacionades amb els anteriors pugui 
plantejar els seus dubtes en relació amb les mesures antifrau i/o normativa interna, 
així com reportar l'incompliment o actuacions amb aparença il·lícita de les 
disposicions legals o normativa interna dels quals tingui coneixement.  
 
Les comunicacions es remetran mitjançant correu electrònic, a l'adreça 
comiteplanantifraude@aj-cornella.cat.  

mailto:comiteplanantifraude@aj-cornella.cat
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El receptor d'aquestes comunicacions serà, en tot cas, el Comitè Antifrau. No obstant 
això, el personal, beneficiaris dels fons del MRR o tercera part podran realitzar els 
reports mitjançant qualsevol altre mitjà que tinguin al seu abast (bústies postals, 
telefòniques o de paraula), de tal forma que es pugui fer arribar fefaentment a 
l’Ajuntament la informació referida.  
 
La comunicació es remetrà havent d’incloure’s les següents dades: 
 
• Nom i cognoms de l'informant dels riscos o incompliments. Sí s’admetrà i es 

tramitarà qualsevol comunicació i/o denúncia de forma anònima. 
• Forma de com s’ha obtingut la informació i prova de veracitat de l'esmentada 

informació. 
• Descripció dels fets de la forma més concreta i detallada possible.  
• Identificació, sempre que fos possible, de les persones que haguessin participat en 

els fets.  
• Negocis, convocatòries, instruments o expedients afectats per la presumpta 

irregularitat o frau. 
• Data certa o aproximada en la qual es van produir els fets. 
• Si s'escau, òrgans o entitats als quals, addicionalment, s'hagués tramès la 

informació. 
 
 
La comunicació podrà acompanyar-se, quan fos possible, de qualsevol documentació 
o element de prova que faciliti la verificació dels fets comunicats i la realització de les 
actuacions que corresponguin en relació amb els mateixos.  
 
Es garantitza la confidencialitat sobre la identitat de qui informa i la informació 
facilitada, de les persones afectades i dels tercers esmentats en les mateixes, llevat 
que la cessió respongui al compliment d’una obligació legal i sigui requerida per les 
autoritats judicials. En tot cas, es compleix estrictament amb la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades personals. 
 
El Comitè Antifrau remetrà a la persona que realitzi la comunicació un justificant de 
recepció de l'esmentada comunicació. Així mateix, posarà en coneixement de qui 
realitzi la comunicació les actuacions realitzades en el seguiment de la mateixa i de la 
decisió adoptada, llevat de disposició normativa en contrari.  
 
Es garanteix que no es prendrà cap represàlia contra qui, de bona fe, i d'acord amb 
els paràmetres legalment establerts, faci ús del Canal de Denúncies, ni implicarà la 
violació de les restriccions sobre revelació d'informació.  
 
El Personal, beneficiaris del fons MRR i tercers poden utilitzar els canals denúncies 
implementats per les autoritats competents i els canals de denúncia públics, com per 
exemple: 
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• El canal habilitat per a això pel Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SCNA) en 

l'adreça web: http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-
ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx.  

• El canal de denúncia de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) habilitat a la web 
www.antifrau.cat  

 
 
9.- Procediment d'actuació en cas de frau  
 
9.1.- Recepció i investigació de denúncies  
 
El Comitè Antifrau és l'òrgan encarregat de la gestió del Canal de Denúncies i el 
receptor de les comunicacions rebudes. En el moment en què es rebi una comunicació 
o denúncia a través del Canal o quan es tingui notícia a través d'altres mitjans, fins i 
tot externs, d'una actuació sospitosa de frau o amb presumpció delictiva del personal 
de l'Ajuntament de Cornellà o de tercers encarregats de la gestió, execució dels fons 
del MRR, així com beneficiaris i/o els seus contractistes, el Comitè Antifrau iniciarà un 
expedient d’anàlisi i verificació preliminar i, en el seu cas, procedirà a realitzar un 
estudi dels fets.  
 
El Comitè Antifrau realitzarà les verificacions i actuacions que consideri necessàries en 
el marc de les facultats que li atribueixin les disposicions normatives aplicables. A 
aquests efectes, podrà demanar la documentació o informació addicional que estimi 
oportú, tant al comunicant com als òrgans, entitats o persones físiques que poguessin 
disposar de la documentació o informació que fos necessària.  
 
El Comitè Antifrau no tramitarà la informació rebuda quan els fets no afectin als fons 
del MRR, sens perjudici de remetre la informació a l'àrea, òrgan o entitat competent 
per raó de la matèria per a la seva anàlisi o investigació.  
 
El Comitè Antifrau hauria de documentar, guardar i arxivar durant almenys 10 anys o 
aquell que per disposició de caràcter legal requereixi un termini major, totes les 
comunicacions i denúncies. 
 
Les denúncies haurien d'incloure les següents dades: 
 
• Les dades de la comunicació. 
• Data de notificació de la comunicació.  
• Informació i/o documentació analitzada. 
• La verificació o investigació realitzada.  
• Motivació de la decisió adoptada. 
• Codi d'identificació atorgat. 
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9.2.- Suspensió i revisió del procediment 
 
En el cas que hi hagi una sospita fonamentada de frau, corrupció o conflicte 
d’interessos, el Comitè Antifrau emetrà un informe acordant suspendre el 
procediment (avaluació i selecció de sol·licitants, execució d'operacions -licitació, 
concurs, conveni, desenvolupament del projecte, etc.-, aprovació i realització de 
pagaments amb càrrecs als fons del MRR, etc.) i notificarà tal circumstància en el més 
breu termini possible a les autoritats interessades i als organismes implicats en la 
realització de les actuacions.  
 
El Comitè Antifrau s'encarregarà de revisar tots aquells projectes, subprojectes o 
línies d'acció que hagin pogut estar exposats al potencial frau comunicat. 
 
9.3.- Denúncia davant les Autoritats Competents  
 
Addicionalment, en funció de la gravetat dels fets es denunciaran els fets davant el 
Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SCNA) per a la seva valoració i eventual 
comunicació a l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF) i l’Oficina Antifrau de 
Catalunya (OAC) 
 
El Comitè Antifrau no comunicarà, en cap moment, als participants en l'actuació 
comunicada que ha efectuat una comunicació a l'Autoritat Pública Competent, ni cap 
circumstància relacionada amb la mateixa.  
 
Les comunicacions a les Autoritats Competents s' hauran d' acompanyar d’un informe 
que reculli la informació rebuda de l’informant, les actuacions realitzades per 
investigar, la decisió adoptada pel Comitè Antifrau motivant l’existència d’indici o 
certesa de frau, amb menció de totes les mesures preses.  
 
9.4.- Denúncia penal 
 
Paral·lelament es presentarà denúncia dels fets al Ministeri Fiscal i/o Jutjats o 
Tribunals competents. El Comitè Antifrau, ni cap membre del personal de 
l’Ajuntament, informarà, en cap moment, a les persones denunciades de la 
interposició de la denúncia.  
 
9.5.- Retirada del projecte 
 
Quan es constati la comissió d' un frau, l'Ajuntament retirarà el projecte PRTR, o la 
part del mateix, que s'hagi vist afectat pel frau.  
 
9.6.- Recuperació de fons  
 
Quan es constati la comissió de frau, l'Ajuntament s'encarregarà de realitzar les 
gestions pertinents per recuperar els fons del MRR que han estat objecte d'apropiació 
indeguda. Per a això, l'Ajuntament haurà de seguir el procediment de reintegrament 
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previst en la Llei General de Subvencions i ser conforme als establerts en el Reglament 
de la Llei General de Subvencions, i demés normativa d' àmbit autonòmic o local 
vigent en el moment de realitzar-se el mateix. 
 
9.7.- Col·laboració amb les Autoritats Competents  
 
L'Ajuntament col·laborarà amb la màxima diligència amb les Autoritats Competents 
expressades en els apartats anteriors. El comitè Antifrau serà l'encarregat d'atendre i 
donar resposta als requeriments de les autoritats competents dins del termini indicat 
en els mateixos, llevat que l'esmentat requeriment disposés una altra cosa.  
 
D'aquesta forma, llevat de disposició en contrari, quan el personal de l’Ajuntament 
rebi un requeriment d'informació hauria de comunicar-ho al Comitè Antifrau, qui ho 
analitzarà, recopilarà tota la documentació i/o informació pertinent, redactarà la 
contestació i la remetrà a l'Autoritat Competent demandant d'informació. 
 
Qualsevol requeriment rebut haurà de contestar-se adequadament i en termini, per la 
qual cosa l' Ajuntament exigirà la col·laboració de tot el personal. El Comitè Antifrau 
portarà un registre amb els requeriments de l'Autoritat Competent rebuts, així com 
de les respostes donades als mateixos. 
 
9.8.- Expedient disciplinari  
 
Quan de la investigació realitzada pel Comitè Antifrau es conclogui que un membre 
del personal de l’Ajuntament ha incomplert les mesures del Pla Antifrau o ha comés 
un frau, una pràctica corrupta o ha actuat en situació de conflicte d’interessos 
resoldrà que s’iniciï expedient disciplinari segons la normativa aplicable en el sector 
públic, sense perjudici de la responsabilitat patrimonial o penal que pogués derivar-se 
de les infraccions. 
 
9.9.- Incidència i classificació del frau  
 
El Comitè Antifrau elaborarà un informe amb la valoració i l'abast del frau, així com el 
seu risc, impacte i probabilitat en els processos clau (i especialment en aquell en què 
s'hagi produït) de l'execució del PRTR. D'altra banda, el Comitè Antifrau haurà de 
classificar l'expedient com a sistemàtic o puntual.  
 
Tindrà la condició de frau puntual quan es tracti d'un error únic i independent d'altres 
errors en la població o diferències en els sistemes.  
 
Es classificarà com a frau sistemàtic aquelles irregularitats de caràcter recurrent, amb 
alta probabilitat de produir-se en tipus similars d'operacions, derivada d'una 
deficiència greu en el funcionament efectiu d'un sistema de gestió i control. En 
particular, el fet de no establir procediments adequats de conformitat amb les 
normes específiques d'aplicació als fons del MRR. 
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10.- Conservació de la documentació  
 
La documentació que evidència el compliment dels requisits establerts en el present 
Pla i en la gestió i/o execució dels fons del MRR haurà de ser conservada per un 
període no inferior a deu anys des de la terminació del projecte finançat amb els 
esmentats fons. La conservació de l'esmentada documentació comprèn el document 
original o una còpia d'aquesta amb força probatòria.  
 
No obstant l'anterior, transcorreguts cinc anys des de la terminació de projecte 
finançat amb els fons esmentats, la documentació conservada únicament serà 
accessible pel Comitè Antifrau. 
 
La documentació haurà de ser conservada en suport informàtic. Les còpies dels 
documents d'identificació seran conservades en suports informàtics que garanteixin 
la seva integritat, la correcta lectura de les dades, la impossibilitat de manipulació i la 
seva adequada conservació i localització. En tot cas, el sistema d'arxiu haurà 
d'assegurar l'adequada gestió i disponibilitat de la documentació, tant a efectes de 
control intern, com d'atenció en temps i forma als requeriments de les Autoritats 
Competent. 
 
El Comitè Antifrau i el Secretari en particular, és el responsable de la seva custòdia, 
localització i confidencialitat. 
 
 
11.- Formació i conscienciació  
 
El Comitè Antifrau planificarà la formació en matèria de prevenció del frau, la 
corrupció i el conflicte d’interessos per a tot el Personal que intervingui en la gestió i 
execució dels fons MRR i la contractació pública.  
 
Els cursos seran impartits pel Comitè Antifrau, llevat que s'estimi convenient que el 
curs sigui impartit per un expert extern contractat a l'efecte. El temari dels cursos 
contindrà, com a  
 
mínim, les matèries següents: 
 
• Eines del Pla de Mesures Antifrau i Control Intern. 
• Conflicte d’interessos 
• Frau i corrupció.  
• Lliurament de la documentació.  
 
L' assistència serà obligatòria i controlada mitjançant un registre que ho certifiqui, 
així com les qualificacions del personal que han realitzat el curs. 
 
Independentment dels plans de formació, els membres del Comitè Antifrau s'han 
d'actualitzar permanentment en matèria de prevenció del frau, corrupció i conflictes 
d' interessos.  
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12.- Supervisió, revisió i actualització del Pla 
 
La supervisió, revisió i actualització del Pla de Mesures Antifrau es responsabilitat del 
Comitè Antifrau que  podrà sol·licitar l’assessorament d’experts externs. 
 
Als efectes anteriors, s'entén per:  
 
• Supervisió: el seguiment continu de les mesures antifrau implantades a través de 

la seva avaluació periòdica, de manera que permeti determinar el nivell d’eficàcia i 
identificar i corregir les deficiències que poguessin existir. 

 
• Revisió i, si s'escau, modificació i actualització que es realitzarà en tot cas quan:  
 

ο Es produeixin canvis rellevants en el procediment de gestió i/o execució dels 
fons del MRR.  

ο Es produeixi un frau en alguna de les fases del procediment de gestió i/o 
execució dels fons del MRR. 

ο Es posin de manifest infraccions rellevants de les seves disposicions.  
 
La present Política entra en vigor en la data de la seva aprovació pel Ple de 
l'Ajuntament i estarà vigent mentre no s'aprovi la seva anul·lació o modificació.” 
 
Així com els seus annexes que figuren a l’expedient: 
 
ANNEX 1. a) AVALUACIÓ DE RISC (GOVERNANÇA), document que s’identifica a 
continuació: 
Id de document:3660105 
Número de Hash:  
7ED9EE88A0D4969BA6BAA288559506EB0A98F45FDD426DFD20C9407209F3391674
7AC822ACECDB702ACF3769763A32701627A1776CAB406069C9D2A97777AB8F 
 
ANNEX 1. b) AVALUACIÓ DE RISC (PREPARACIÓ), document que s’identifica a 
continuació: 
Id de document:3660120 
Número de Hash:  
F5B4E0058FEE7A9B205855712D084C0E7EEA2C5A6A1F427BF6A407AB2245BCBE5AE
616364B426E1375CD40A65C9862884CF4E5C6AA1543B223A72EA32955832F 
 
ANNEX 1. c) AVALUACIÓ DE RISC (LICITACIÓ), document que s’identifica a continuació: 
Id de document:3660141 
Número de Hash: 
147657F6E8232E2232C4A0717416A25BCB28521AB1508861DB699CAD9BCD314CB5
A5E646858DF533DB39947F35A2873D50E1F1FDE03C24EA6452FE64CCDAE732 
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ANNEX 1. d) AVALUACIÓ DE RISC (EXECUCIÓ), document que s’identifica a 
continuació: 
Id de document: 3660142 
Número de Hash: 
E1618C2CEA38A53613B91AF2E8540319A207D6B5BA82C90F64F0D8803575B7531B8
1C40417F72475448CF1DA76130A74271AE7926F2755D87EBEAF7C46C73E69 
 
ANNEX 2. PLA D’ACCIÓ, document que s’identifica a continuació: 
Id de document: 3660143 
Número de Hash: 
8D9C77782CF7E796B3855F271907340A758BA446D7F4B6ACFFD0A67C8F76CDFCA57
BB6D0339A3A5C1699037B669836EB9CE546EB2AB5C8CF4AD26C073B8A8882 
 
ANNEX 3. INDICADORS DE FRAU i CORRUPCIÓ, document que s’identifica a 
continuació: 
Id de document: 3660144 
Número de Hash: 
5F8285DC0DFC7366C5E76CCCC73DAA6DA0A9D8ED9F9E56F9CB49A3448DE2F39C5B
9B659A2C95B8DFA14223C9FBA216E3436E64D55732A7533A09DF1561263475 
 
ANNEX 4. DECLARACIÓ ABSÈNCIA CONFLICTE INTERESSOS, document que s’identifica 
a continuació: 
Id de document: 3660145 
Número de Hash: 
8C07CEBED4C47A3FEC978C33E4447063172E70DA1A9AC639859961C97E2F31FCC6D
DC0709524F5D45260BBA599294283DB684C7B512EE117F524488F3C45C21E 
 
Segon.- Nomenar a les següents persones que conformaran el Comitè Antifrau: 
 
Sra. Laura Pérez Gálvez, Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos Jurídics. 
 
Sra. Cristina Muñoz Gardeñas, Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos Humans. 
 
Sra. Carme Costafreda Roda, Cap de l’Àrea de Gestió d’Activitats, Ordenances i 
Administració d’Espai Públic. 
 
Tercer.- Publicar el contingut íntegre del Pla de mesures antifrau al portal de 
transparència de l’Ajuntament de Cornellà. 
 
Quart.- Donar trasllat del seu contingut als Organismes que corresponguin, d’acord 
amb la normativa vigent. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:03:02 al 01:15:28 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f
?startAt=3782.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
URGENCIA TERCERA.- RESTAR ASSABENTATS QUE LA REGIDORA 
PERTANYENT A LA CANDIDATURA DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL PODEMOS 
CORNELLÀ, SRA. ELISABETH GARCIA PETIT, HA COMUNICAT A AQUESTA 
ALCALDIA LA SEVA INTENCIÓ D'ABANDONAR VOLUNTÀRIAMENT EL GRUP 
MUNICIPAL CORRESPONENT A AQUESTA CANDIDATURA. 

Restar assabentats que la 
regidora pertanyent a la 
candidatura del Grup Polític 
Municipal PODEMOS Cornellà, 
Sra. Elisabeth García Petit, ha 
comunicat a aquesta Alcaldia la 
seva intenció d’abandonar 
voluntàriament el grup municipal 
corresponent a aquesta 
candidatura. 

MOCIO 
... 
 
Amb motiu de la renovació d’aquesta Corporació derivada del procés d’Eleccions 
locals que va tenir lloc l’any 2019, tots els Regidors i Regidores d’aquest Ajuntament 
van procedir a presentar, davant l’Alcaldia, una declaració signada expressant el Grup 
Polític Municipal al que designaven ser adscrits, a efectes de la constitució i 
conformació dels Grups Polítics Municipals durant aquest mandat, de la qual aquesta 
Alcaldia va donar compte al Ple Municipal que va tenir lloc del 15 de juny de 2019, en 
compliment del previst per l’article 86, paràgraf 7, del ROM. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=3782.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=3782.0
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Atès que la Regidora del Grup Polític Municipal PODEMOS Cornellà, Sra. Elisabeth 
García Petit, mitjançant instància presentada en el Registre d'Entrada d'aquest 
Ajuntament avui, dia 30 de març de 2022 - R.E. núm. 13237 -, ha manifestat la seva 
intenció d'abandonar voluntàriament aquest Grup i de mantenir la seva condició de 
membre electe d'aquesta Corporació, amb la condició de regidora no adscrita. 
 
Atès que en conformitat amb el que es disposen els articles 73.3 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 50 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Catalunya, en 
concordança, entre d’altres, amb els articles 82, 85 i 87 del ROM, correspon a la Sra. 
Elisabeth García Petit restar automàticament en la situació de Regidora no adscrita, 
amb els drets i deures individuals que es regulen en el ROM. 
 
Atès que en conformitat amb el que es disposa per l'article 82 d’aquest Reglament 
municipal, els Regidors i Regidores no adscrits queden incorporats de forma 
automàtica en les diferents Comissions Informatives a partir de l'endemà d'haver 
posat en coneixement fefaent de l'Ajuntament que resten en aquesta situació, i que 
d'acord amb el seu article 111.5 tenen dret a formar part dels Consells Sectorials de 
Participació i, tot i no estar expressament previst al ROM, també del Consell de Ciutat 
de Cornellà de Llobregat, donada la seva naturalesa jurídica d'òrgan de participació. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, conformitat amb el que disposa el paràgraf 7è de 
l’article 86 del ROM,  proposa al Ple l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Restar assabentats que la Regidora pertanyent a la candidatura del Grup 
Polític Municipal PODEMOS Cornellà, Sra. Elisabeth Garcia Petit, ha comunicat a 
aquesta Alcaldia la seva intenció d'abandonar voluntàriament el Grup Municipal 
corresponent a aquesta candidatura. 
 
Segon.- Deixar constància que amb aquests efectes la Sra. Elisabeth Garcia Petit, 
quedarà en condició de Regidora no adscrita d’aquest Ajuntament, amb els drets i 
deures individuals que el ROM reconeix a tots els Regidors i, en particular, als regidors 
i regidores no adscrits. 
 
Tercer.- Entendre que, d'acord amb el que es disposa per l'article 82 paràgraf 4º del 
ROM, la Sra. Elisabeth Garcia Petit, ha quedat automàticament incorporada, en 
qualitat de vocal amb veu i vot, a les Comissions Informatives següents: 
 

1. Comissió Informativa de Presidència i Economia. 
2. Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient. 
3. Comissió Informativa de Polítiques Socials i Comunitàries. 
4. Comissió Informativa de Patrimoni Arquitectònic i Històric Artístic 
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Quart.- Comunicar el present acord a la Sra. Elisabeth Garcia Petit, fent-li constar el 
seu dret a formar part del Consell de Ciutat de Cornellà de Llobregat i dels diferents 
Consells Sectorials de Participació ciutadana d’aquest Ajuntament si així ho indica a 
l’Alcaldia, amb detall dels Consells als quals vol restar integrada, a efectes del seu 
corresponent nomenament mitjançant Decret d’Alcaldia, així com a l’Interventor 
Municipal i a la Portaveu suplent del Grup polític municipal PODEMOS Cornellà, a 
efectes de posar en el seu coneixement que amb aquests mateixos efectes restarà 
modificat l’import de la dotació econòmica que percep aquest grup, respecte del seu 
tram variable relatiu al número de regidors i regidores del grup. 
 
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 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 01:15:29 al 01:15:58 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f
?startAt=4529.0 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 

 
II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
PUNT PRIMER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC/AM, PER LA 
REDACCIÓ I APROVACIÓ D’UN CODI ÈTIC.- 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=4529.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=4529.0
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Moció ERC/AM, per la redacció i 
aprovació d’un Codi Ètic. 

MOCIÓ 
... 
 
La ciutadania espera que els interessos públics es gestionin amb objectivitat, 
neutralitat i imparcialitat, i que els servidors públics i, especialment els càrrecs, 
ajustin la seva actuació a uns paràmetres que garanteixin el compliment d’aquests 
principis i, també, entre altres, els d’honestedat, exemplaritat i dedicació al servei 
públic. 
 
El grau de confiança de la ciutadania, en el funcionament dels governs i de les seves 
administracions, és un element clau per fomentar la participació i col·laboració en els 
processos de presa de decisions i d’avaluació de les polítiques públiques, així com per 
impulsar un bon govern, millorar la seva qualitat democràtica i la percepció que se’n 
té. La corrupció política i les males pràctiques dels darrers anys han malmès aquesta 
confiança i ha generat descontentament de part de la societat en la gestió pública. 
 
I des de les administracions s’han de desenvolupar i impulsar més mesures que 
millorin la confiança de totes les persones vers les institucions i els seus representats. 
La transparència de l’activitat pública és un pilar bàsic, un objectiu i una obligació a 
càrrec de les administracions. Alhora, esdevé una prova del bon govern, de qualitat 
democràtica i d’integritat dels governants; i aporta i posa a disposició de la 
ciutadania la informació imprescindible per a la seva avaluació i per fomentar la 
participació i col·laboració en les actuacions públiques. 
 
Des del retorn de la democràcia, l’ordenament jurídic s’ha enriquit de diferents 
normes que regulen la forma d’actuar dels càrrecs electes a les administracions 
locals: i dins d’aquest marc, la transparència i l’accés a la informació també han 
esdevingut, en els últims temps, elements cabdals per a l’obertura de les 
administracions a la ciutadania i per a la rendició de comptes. 
 
En aquest sentit, el 29 de desembre de 2014 es va aprovar la Llei 19/2014 de 
Transparència, d’accés a la informació pública i de bon govern que, entre d’altres 
qüestions, disposa que els ajuntaments han d’aprovar un codi de conducta dels alts 
càrrecs i del bon govern. 
 
Un Codi Ètic recull els principis ètics, valors i de bon govern que han de guiar, més 
enllà de l’estricte compliment de la llei, la conducta dels representats polítics i dels 
treballadors i les treballadores públiques, especialment en les seves relacions amb la 
ciutadania, i que vetlli per garantir la integritat i l’ètica institucional juntament amb 
altres iniciatives vinculades a la transparència, l’accés a la informació pública i el 
rendiment de comptes. 
 
Actualment l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat no en disposa, però si altres 
ajuntaments i administracions, com per exemple el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat o l’AMB. 
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Aquest Codi, ha de ser d’ampli consens i, per tant, han de participar tots els grups 
polítics, treballadors i treballadores municipals i entitats de Cornellà que així ho 
considerin. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’ERC-AM de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat proposa al Ple els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Crear una comissió amb l’objectiu de redactar un codi ètic, formada pels 
grups municipals, representants de treballadors i treballadores municipals i entitats 
membres del Consell de Ciutat que ho sol·licitin. 
 
Segon.- Aprovar el Codi Ètic com a màxim abans d’un any. 
 
Tercer.- Realitzar revisions periòdiques i les modificacions que corresponguin, perquè 
el Codi Ètic estigui en constant actualització. 
 
Quart.- Un cop aprovat, fer-ne difusió a la web municipal, a Ràdio Cornellà i al 
Cornellà Informa. 
 
Cinquè.- Traslladar els acords al Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Cornellà, al 
Consell de Ciutat, als Consells de Participació, a la FAVCO i a les AAVV de la ciutat. 

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

• Esmena núm. 1 presentada verbalment pel Grup Municipal del PSC-CP: 
... 
 
Esmena de substitució de l’acord primer: 
 
Primer.- Encarregar a l’Assessoria Jurídica la redacció d’un Codi Ètic Municipal. 

... 
 

• Esmena núm. 2 presentada verbalment pel Grup Municipal del PSC-CP: 
... 
 
Esmena de modificació de l’acord Segon: 
 
Segon.- Aprovar el Codi Ètic en un termini no superior a divuit mesos. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:15:59 al 01:29:16 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f
?startAt=4559.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP 
 
L’esmena és acceptada pel grup municipal d’ERC/AM i, d’acord a l’article 133 
del ROM, queda incorporada a la Moció. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP 
 
Sotmès a votació l’esmena és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Maria de las Mercedes Fernández García, Manuel 
Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos Domínguez Rodríguez. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=4559.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=4559.0
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Abstenció: 
 
Regidora no Adscrita, senyora Elisabet García Petit. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
 
 
MOCIÓ RESULTANT 
... 
 
La ciutadania espera que els interessos públics es gestionin amb objectivitat, 
neutralitat i imparcialitat, i que els servidors públics i, especialment els càrrecs, 
ajustin la seva actuació a uns paràmetres que garanteixin el compliment d’aquests 
principis i, també, entre altres, els d’honestedat, exemplaritat i dedicació al servei 
públic. 
 
El grau de confiança de la ciutadania, en el funcionament dels governs i de les seves 
administracions, és un element clau per fomentar la participació i col·laboració en els 
processos de presa de decisions i d’avaluació de les polítiques públiques, així com per 
impulsar un bon govern, millorar la seva qualitat democràtica i la percepció que se’n 
té. La corrupció política i les males pràctiques dels darrers anys han malmès aquesta 
confiança i ha generat descontentament de part de la societat en la gestió pública. 
 
I des de les administracions s’han de desenvolupar i impulsar més mesures que 
millorin la confiança de totes les persones vers les institucions i els seus representats. 
La transparència de l’activitat pública és un pilar bàsic, un objectiu i una obligació a 
càrrec de les administracions. Alhora, esdevé una prova del bon govern, de qualitat 
democràtica i d’integritat dels governants; i aporta i posa a disposició de la 
ciutadania la informació imprescindible per a la seva avaluació i per fomentar la 
participació i col·laboració en les actuacions públiques. 
 
Des del retorn de la democràcia, l’ordenament jurídic s’ha enriquit de diferents 
normes que regulen la forma d’actuar dels càrrecs electes a les administracions 
locals: i dins d’aquest marc, la transparència i l’accés a la informació també han 
esdevingut, en els últims temps, elements cabdals per a l’obertura de les 
administracions a la ciutadania i per a la rendició de comptes. 
 
En aquest sentit, el 29 de desembre de 2014 es va aprovar la Llei 19/2014 de 
Transparència, d’accés a la informació pública i de bon govern que, entre d’altres 
qüestions, disposa que els ajuntaments han d’aprovar un codi de conducta dels alts 
càrrecs i del bon govern. 
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Un Codi Ètic recull els principis ètics, valors i de bon govern que han de guiar, més 
enllà de l’estricte compliment de la llei, la conducta dels representats polítics i dels 
treballadors i les treballadores públiques, especialment en les seves relacions amb la 
ciutadania, i que vetlli per garantir la integritat i l’ètica institucional juntament amb 
altres iniciatives vinculades a la transparència, l’accés a la informació pública i el 
rendiment de comptes. 
 
Actualment l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat no en disposa, però si altres 
ajuntaments i administracions, com per exemple el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat o l’AMB. 
 
Aquest Codi, ha de ser d’ampli consens i, per tant, han de participar tots els grups 
polítics, treballadors i treballadores municipals i entitats de Cornellà que així ho 
considerin. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’ERC-AM de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat proposa al Ple els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Encarregar a l’Assessoria Jurídica la redacció d’un Codi Ètic Municipal. 
 
Segon.- Aprovar el Codi Ètic en un termini no superior a divuit mesos. 
 
Tercer.- Realitzar revisions periòdiques i les modificacions que corresponguin, perquè 
el Codi Ètic estigui en constant actualització. 
 
Quart.- Un cop aprovat, fer-ne difusió a la web municipal, a Ràdio Cornellà i al 
Cornellà Informa. 
 
Cinquè.- Traslladar els acords al Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Cornellà, al 
Consell de Ciutat, als Consells de Participació, a la FAVCO i a les AAVV de la ciutat. 

... 
 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
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PUNT SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC/AM, PELS 
DRETS DE LES PERSONES TRANS*.- 

Moció ERC*AM, pels drets de les 
persones trans*. 

MOCIÓ 
... 
 
El 31 de març es commemora el Dia de la Visibilitat Trans*. Una diada important, per 
celebrar les vivències trans*, sensibilitzar en contra de les discriminacions i violències 
que pateixin les persones trans* arreu del món, i contribuir a fomentar el respecte a 
la diversitat enfront dels discursos d’odi i transexcloents. 
 
Aquesta jornada va sorgir el 2009 motivada per la falta de dies commemoratius que 
celebressin la visibilitat de les persones trans*, ja que fins llavors l’única 
commemoració coneguda entorn el fet trans* era el Dia Internacional de la Memòria 
Transsexual, en record de totes les persones trans* mortes, víctimes dels delictes 
d’odi i la transfòbia. En paraules de l’activista trans* Rachel Crandall, impulsora del 
31 de març, “el Dia de la Memòria és exactament el que és: recorda persones que van 
morir; en canvi, aquest se centra en la vida”. Davant una diada, molt necessària, que 
s’enfoca en l’aspecte negatiu de la vida i les persones trans* com a víctimes, es feia 
imprescindible una altra que es pogués centrar en l’aspecte positiu de ser trans*, en 
les persones vives. 
 
Dia a dia veiem com és de necessari continuar reivindicant aquest dia. Perquè les 
persones trans*, també a la nostra ciutat, encara pateixen violència pel sol fet de ser 
trans*, pel sol fet d’existir. I no parlem només d’assassinats, pallisses i agressions 
físiques, o insults. També totes les violències quotidianes, que limiten i retallen les 
vides de les persones trans* cada dia, en el seu accés a una feina digna, en l’entorn 
familiar, a l’escola, per continuar els seus estudis i formació, en la pràctica esportiva, 
per accedir a un habitatge, amb qualsevol tràmit administratiu, o quan han de 
viatjar. Unes discriminacions que es veuen agreujades quan parlem de dones i 
col·lectius vulnerables, com són la infància i adolescència trans, les persones migrades 
o la gent gran trans*. 
 
Davant d’això, les administracions estan obligades a actuar. La llei estatal 3/2007, 
reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones, va 
suposar un avenç importantíssim per tal que moltes persones trans* poguessin viure 
amb una mica més de dignitat. Un simple canvi administratiu als documents, que 
facilitava a les persones trans* poder viure una mica més lliures en una societat 
encara hostil. Però, lamentablement, un canvi insuficient, ja que aquesta legislació 
encara tenia un caràcter molt patologitzant, requerint informes psicològics i exigint 
processos mèdics i hormonals, sovint no desitjats, que entre d’altres conseqüències 
comportava poder quedar estèril o perdre la capacitat de gestar. A més, la llei 
deixava fora menors, persones migrades i el reconeixement de les persones no-
binàries. 
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A Catalunya, la Llei 11/2014, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, 
impulsada per les entitats, va esdevenir una legislació pionera que permetia fer una 
gran passa endavant, obrint també la porta a unes polítiques públiques 
transinclusives posant l’èmfasi en la despatologització i la consideració de les 
persones trans* com a subjectes de dret. Això ha permès, durant aquests anys, 
desplegar algunes accions importants per aconseguir i garantir nous drets i millorar la 
qualitat de vida de les persones trans*, com facilitar el canvi de nom a les targetes 
sanitàries per disposar de documentació identificativa amb validesa administrativa 
sense necessitat de procedir a realitzar el canvi al registre civil, protocols per 
l’acompanyament de l’alumnat trans* als centres educatius, la posada en marxa d’un 
servei de salut especialitzat i no patologitzant, o programes d’orientació i inserció 
laboral específics per a persones trans*. 
 
Tot i els avenços, la comunitat trans* porta anys reclamant més eines, recursos i 
empara legal per poder garantir els drets assolits, reconèixer de nous, i poder fer 
front a les discriminacions estructurals que encara pateixen. A Catalunya cal impulsar 
una llei integral trans, que consolidi, ampliï i reforci totes les accions que ja s’estan 
implementant, que de manera específica i ambiciosa abordi tots els reptes pendents, i 
repari i doni resposta a les necessitats de les persones trans*. Però també cal avançar 
en el ple reconeixement de la lliure determinació de la identitat de gènere, eliminant 
els requisits patologitzants i permetent el seu exercici a totes les persones. 
 
Les entitats i col·lectius de persones trans* de tot l’Estat van treballar durant mesos 
per una llei integral amb el Ministeri d’Igualtat, consensuant un text valent que 
responia a les demandes de les persones trans* i resolia una injustícia històrica. 
Aquest projecte va quedar aparcat per la pressió d’un sector transexcloent, que 
pretenia frenar l’avantprojecte i qüestionar fins i tot la legislació vigent sobre el canvi 
registral. Finalment, coincidint amb el Dia de l’Orgull de l’any passat, el govern 
espanyol va anunciar que el Consell de Ministres aprovaria l’avantprojecte de llei 
integral LGTBI que també s’estava elaborant, incorporant la despatologització de les 
persones trans. Les entitats van haver de renunciar a disposar d’una legislació 
específica, amb l’esperança de poder aconseguir que les seves demandes fossin 
recollides i aprovades, ara dins d’una altra llei. 
 
Desprès de nou mesos de la seva aprovació inicial al Consell de Ministres, 
l’avantprojecte de llei per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la 
garantia dels drets de les persones LGTBI continua aturat. Entitats i partits que donen 
suport a la iniciativa han manifestat la seva preocupació per aquest bloqueig a la llei, 
que fa que, amb tota probabilitat i atenent als terminis parlamentaris, sigui 
impossible aconseguir aprovar-la en el present període de sessions. No hi ha excuses: 
desprès de tota la feina realitzada pel Ministeri d’Igualtat, amb l’impuls de les 
entitats i col·lectius trans* i amb el suport dels partits polítics, és necessari que la llei 
arribi al Congrés, es corregeixin les mancances i es pugui aprovar. 
 



 
 

 
 

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

 

 83 

Disposar de lleis específiques, recursos i eines suficients és una emergència social, per 
poder fer front a totes les violències estructurals que pateixen cada dia les persones 
trans*. Però és també una qüestió de justícia i reparació, per reconèixer aquest 
patiment i posar fi a tota la violència institucional contra les persones trans*, 
bloquejant i negant els seus drets fins al dia d’avui. 
 
El Ple de l’Ajuntament va aprovar el 30 de juliol del 2015 declarar Cornellà ciutat lliure 
d’homofòbia i transfòbia i la nostra ciutat i ha manifestat reiteradament el seu 
compromís amb el respecte, la defensa i la normalització social de la diversitat sexual, 
d’expressió i d’identitat de gènere, condemnant sempre agressions i actituds LGTBI-
fòbiques enfront d’aquells que atien l’odi. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’ERC-AM de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat proposa al ple els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a commemorar el 31 de març, 
Dia Internacional de la Visibilitat Trans, i ubicar en un equipament municipal la 
bandera Trans. 
 
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat a continuar treballant perquè Catalunya 
disposi d’un marc normatiu integral que garanteixi els drets de les persones trans*, 
amb l’avantprojecte de llei de reconeixement del dret a la identitat i expressió de 
gènere que es troba actualment en procés d’elaboració. 
 
Tercer.- Instar el Govern de l’Estat a desbloquejar l’aprovació i accelerar la tramitació 
de l’avantprojecte de llei per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per la 
garantia dels drets de les persones LGTBI. 
 
Quart.- Traslladar aquests acords als Consells de Participació, al Consell de Ciutat, al 
Consell Nacional LGBTI, a l’Observatori contra l’Homofòbia, a la Federació Plataforma 
Trans, a la FELGTB, a Chrysallis Catalunya, a Generem, a I-Vaginarium, a 
TransBaixPower, a ATC Llibertat, al Departament d’Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya, al Ministeri d’Igualtat, als grups polítics representats al 
Parlament de Catalunya, i als grups polítics representats al Congrés dels Diputats. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:29:17 al 01:39:43 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f
?startAt=5357.0 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=5357.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=5357.0
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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. 
 
 
En aquest moment s’absenta temporalment de la sessió el senyor Sergio 
Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’EC-MC-ECG. 
 
 
 
 
PUNT TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CS, PER A LA 
INSTAL·LACIÓ DE RADARS PEDAGÒGICS PER A VMP A CORNELLÀ.- 

Moció Cs, per a la instal·lació de 
radars pedagògics per a VMP a 
Cornellà. 

MOCIÓ 
... 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los vehículos de movilidad personal (VMP) son un medio de transporte que ha venido 
para quedarse y su uso se ha convertido en una práctica generalizada. 
 
Si bien muchos de los ciudadanos de nuestras ciudades estarían dispuestos a 
utilizarlos, son muchos también los que piensan que las ciudades no están preparadas 
para su circulación. 
 
Si a ello le sumamos que muchos de los usuarios circulan por donde quieren y no 
respetan a los otros usuarios de las vías e ignoran la existencia de una normativa que 
regula el uso adecuado de estos vehículos, evidencia que tanto usuarios como 
administración deben reflexionar de cómo dar cabida a este nuevo medio de 
transporte en el espacio urbano y garantizar la convivencia respetuosa entre los 
peatones y los usuarios de los VMP. 
 
El Ayuntamiento de Cornellà modificó el año pasado la Ordenanza de Circulación de 
Vehículos y Peatones para obligar a que los VMP circulen exclusivamente por la 
calzada o por los carriles bici. Desde entonces, los VMP han pasado a tener 
consideración de vehículos, lo que obliga a sus usuarios a cumplir las normas de 
circulación, como cualquier otro conductor. Entre los cambios que afectan a los VMP: 
el uso obligatorio de casco homologado, edad mínima de 15 años y sólo una persona 
en un VMP, circular a la noche con luces y elementos retro reflectantes, circulación 
por carriles bici o zona 30, se puede circular por calzadas, zonas peatones y calles con 
plataforma única, no se puede circular a más de 25km/h ni por aceras, parques, 
jardines ni zonas dedicadas exclusivamente a peatones. 
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Muchos de estos medios de transporte carecen de sistemas que le indiquen la 
velocidad a la que se está circulando, lo que facilita que no se cumplan las normas 
establecidas de circulación para este tipo de vehículos. 
 
Los casos de exceso de velocidad se dan sobre todo en aquellas calles que por su 
tipología, avenidas y calles con aceras anchas y con pendiente o desnivel favorable a 
la velocidad en el sentido de la marcha. 
 
En nuestra ciudad tenemos varias de estas vías rápidas en las que es habitual ver este 
tipo de vehículos a gran velocidad y no siempre respetando los límites del carril bici o 
el ancho de la acera para poder circular, carretera de Esplugues, Avda. Salvador 
Allende, Avda. de los Alpes, Avda. de San Ildefonso, entre otras. 
 
En estos casos los peatones y los propios usuarios corren el peligro de sufrir un 
accidente, en muchos casos, de carácter importante. 
 
Es por ello por lo que desde el Grupo Municipal de Ciutadans, proponemos la 
instalación de radares pedagógicos en aquellos puntos en los que el exceso de 
velocidad de estos vehículos de movilidad personal es habitual. 
 
Los radares pedagógicos son una herramienta muy útil para la reducción de la 
velocidad ya que se encargan de informar al conductor de su exceso de velocidad con 
el fin de que éste reduzca. 
 
Los radares pedagógicos al detectar la circulación de un vehículo a la velocidad 
correcta indican a través de una señal en verde que se está circulando correctamente 
y con una señal en rojo el exceso de velocidad. 
 
La versatilidad de estos radares hace que se puedan instalar en diferentes puntos de 
manera indican a través de una señal en verde que se está circulando correctamente 
y con una señal en rojo el exceso de velocidad. 
 
La versatilidad de estos radares hace que se puedan instalar en diferentes puntos de 
manera fija como puede ser en las cercanías de colegios u otros puntos de gran 
afluencia de peatones o temporal en otras vías de nuestra ciudad y así ampliar su 
eficiencia. 
 
Los beneficios de su implantación son muchos, por ejemplo: 
 
- Concienciación a los conductores de su velocidad real sin la necesidad de poner 

sanciones. 
 
- Alto y eficiente impacto psicológico entre los conductores para respetar la 

velocidad. 
 
- Favorece la seguridad del municipio ya que disminuye considerablemente el riesgo 

de accidentes, sobre todo en puntos sensibles como zonas escolares, parques, etc. 
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- Permite recoger estadísticas sobre el número de vehículos que han pasado y su 

velocidad, de gran utilidad para la GU y el departamento correspondiente. 
 
De hecho, hemos podido comprobar que ocasionalmente radares pedagógicos son 
ubicados en diferentes vías de nuestra ciudad para la concienciación de los 
conductores de vehículos de tracción mecánica en el túnel de Carretera de Esplugues, 
Carretera de Sant Boi, Avenida de los Alpes, etc. 
 
Desde el GM de Ciutadans proponemos la instalación de varios radares pedagógicos 
como media útil, gráfica y dinámica para formar y concienciar el uso correcto de los 
vehículos de movilidad personal en las calles de nuestra ciudad. El objetivo es velar 
por la seguridad de los peatones y de los conductores de estos vehículos, resolver 
problemas de convivencia en el espacio público y fomentar una movilidad sostenible y 
segura. 
 
Un ejemplo de esta iniciativa lo tenemos en la ciudad de Barcelona, que desde 
noviembre de 2021 ha apostado por instalar radares informativos para concienciar a 
usuarios de VMP y ciclistas. 
 
Es por todo el anterior, que el Grupo Político Municipal de Ciutadans en el 
Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat propone al Pleno de la Corporación la 
adopción de los siguientes; 
 

ACUERDOS 
 
Primero.- Que el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat realice un estudio de los 
puntos en los que instalar de forma fija o móvil los radares pedagógicos para VMP. 
 
Segundo.- Que el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat realice un plan económico 
de adquisición e instalación de los radares pedagógicos para VMP y se tenga prevista 
partida presupuestaria en los presupuestos de 2023. 
 
Tercero.- Que el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat realice una campaña 
informativa en los medios locales y redes sociales informando de la instalación de los 
radares pedagógicos para VMP y los beneficios de los mismos. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:39:44 al 01:54:58 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f
?startAt=5984.0 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=5984.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=5984.0
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Durant la deliberació d’aquest punt s’incorpora a la sessió el senyor Sergio 
Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’EC-MC-ECG, amb caràcter 
previ a la votació. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la moció és rebutjada per la majoria dels assistents. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
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 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, Maria de las Mercedes Fernández García, Manuel 
Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos Domínguez Rodríguez. 
 
Abstenció: 
 
Regidora no Adscrita, senyora Elisabet García Petit. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
 
 
 
PUNT QUART.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CS, PER A PODER 
PAGAR MITJANÇANT BIZUM EN ELS TRÀMITS LOCALS DE L’AJUNTAMENT DE 
CORNELLÀ I ELS SEUS ENS DEPENDENTS.- 
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Moció Cs, per a poder pagar 
mitjançant BIzum en els tràmits 
locals de l’Ajuntament de 
Cornellà i els seus ens 
dependents. 

MOCIÓ 
... 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Actualmente se han generalizado unos métodos de pago más sencillos y sin costes 
asociados que la tradicional domiciliación bancaria, transferencia bancaria o pago 
con tarjeta. Esa digitalización debe reflejarse también en los métodos de pago de 
forma que los contribuyentes que tienen a mano las nuevas tecnologías puedan 
utilizarlas en su relación con la Administración también a la hora de pagar. 
 
De hecho, el pago mediante medios telemáticos es una práctica habitual entre 
muchas personas, siendo la plataforma Bizum uno de los medios telemáticos 
extendidos porque no crea costes asociados para los usuarios, lo que sí sucede a veces 
cuando se paga con transferencias bancarias o con tarjeta. Además, Bizum es un 
servicio ofrecido por canales bancarios, por lo que está protegido por los sistemas de 
seguridad de los canales bancarios. El ordenante de la transferencia es el banco y el 
banco es el que debe autentificarse. El pago mediante Bizum es una modalidad de 
pago que es directa, segura e inmediata por lo que aproxima a la Administración la 
ciudadanía al incorporar las nuevas tecnologías en los trámites diarios. 
 
Es posible efectuar los pagos con la Administración a través de medios electrónicos. El 
Real Decreto 203/2021, de 20 de marzo, que aprobó el Reglamento de actuación y 
funcionamiento del sector público por medios electrónicos (RAFME) desarrolló 
reglamentariamente las Leyes 39/2015 y 40/2015, ambas de 1 de octubre, 
reconociendo el derecho de las personas a relacionarse por medios electrónicos con la 
Administración. 
 
El artículo 96.3 de la Ley General Tributaria, de 17 de diciembre recogía la posibilidad 
de que la actuación administrativa se pudiera realizar de forma automatizada, 
mediante técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos. Esta previsión 
legal se desarrolló en los artículos 84 y 85 del Reglamento General de las actuaciones 
y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio. 
 
El legislador ha ido reforzando el empleo de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en las Administraciones Públicas para mejorar la eficiencia de su 
gestión, y de ese modo garantizar el derecho y obligaciones de los interesados, que 
deberán disponer de servicios digitales fácilmente accesibles y utilizables. 
 
Además, el artículo 198 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), en 
relación con los medios de pago establece que <<Las entidades locales podrán dictar 
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reglas especiales para el ingreso del producto de la recaudación de los recursos que 
podrán realizar en las cajas de efectivo o en las entidades de crédito colaboradoras 
mediante efectivo, transferencias, cheques o cualquier otro medio o documento de 
pago, sean o no bancarios, que se establezcan>>. 
 
Así también el artículo 34 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación respecto a los medios y momento de 
pago en efectivo señala que además del pago en efectivo se podrá pagar en alguno 
de los siguientes medios, con los requisitos y condiciones que para cada uno de ellos 
se establecen en este reglamento y siguiendo los procedimientos que se dispongan en 
cada caso: cheque, tarjeta de crédito y débito, transferencia bancaria, domiciliación 
bancaria y cualesquiera otros que se autoricen por el Ministerio de Economía y 
Hacienda. 
 
Entre los nuevos medios de pago destaca Bizum ya que no es necesario solicitar el 
número de cuenta bancaria y es suficiente con el número de teléfono. El pago 
mediante Bizum es similar a la transferencia bancaria con la peculiaridad de que se 
realiza desde un dispositivo móvil de modo que la cuenta del beneficiario y la del 
ordenante se vinculan a un número de teléfono móvil. Para efectuar el pago mediante 
Bizum tanto el beneficiario como el ordenante deben estar dados de alta en el 
proveedor de servicios de pago y utilizar una aplicación (app) instalada en el teléfono 
móvil de la entidad bancaria de la que sea cliente.  
 
Que en aras a que el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat se adapte a la nueva 
realidad sería necesario modificar la Ordenanza General de Gestión, recaudación e 
inspección. 
 
Que actualmente el artículo 67 del Capítulo IX de la Sección Tercera de la Ordenanza 
General de Gestión, recaudación e inspección se encuentra redactado de la siguiente 
manera: 
 
“Article 67è. Enumeració. 1. El pagament dels deutes i sancions tributàries, així com 
d’altres ingressos de dret públic, que s’hagi de realitzar en efectiu es farà en diners de 
curs legal per algun dels següents mitjans: 
 
a) Domiciliació bancària 
b) Targeta de dèbit o crèdit 
c) Transferència bancària 
d) Efectiu a la Caixa Municipal 
e) Xec” 
 
Así pues, el artículo 67 de la Sección Tercera – medios de pago de la Ordenanza Fiscal 
General de gestión, recaudación e inspección de tributos y otros ingresos de derecho 
público local debería incluir un apartado f) que posibilitara el pago mediante Bizum. 
 
Que ese medio de pago también debería incorporarse a los entes dependientes del 
Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat para facilitar el empleo de las nuevas 
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tecnologías y la comunicación entre la población y la Administración pública de modo 
que se mejore la eficiencia en la gestión y sea más accesible para la población. 
 
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciutadans propone al pleno del 
Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat adoptar los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
Primero.- Que el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat modifique este año 2022 el 
artículo 67 de la Ordenanza General de Gestión, recaudación e inspección para que se 
incluya entre los métodos de pago la posibilidad de pago mediante Bizum. 
 
Segundo.- Que el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat incorpore la plataforma 
Bizum a los métodos de pago en cualquier operación económica donde el receptor de 
la transacción económica sea el Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat o los entes 
dependientes del mismo. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:54:59 al 02:04:18 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f
?startAt=6899.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la moció és rebutjada per la majoria dels assistents. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
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 de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=6899.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=6899.0
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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, Maria de las Mercedes Fernández García, Manuel 
Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos Domínguez Rodríguez. 
 
Abstenció: 
 
Regidora no Adscrita, senyora Elisabet García Petit. 
 
 
 
 
PUNT CINQUÈ.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE PODEMOS, PER A 
LA MILLORA DE LA PARTICIPACIÓ ALS CONSELLS PARTICIPATIUS DE LA 
CIUTAT.- 

Moció PODEMOS, per a la millora 
de la participació als Consells 
Participatius de la ciutat. 

 
La moció es retira pel Grup municipal proponent sense entrar en la fase de 
votació. 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:04:19 al 02:04:21 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f
?startAt=7459.0 
 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES 

Precs i preguntes. 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:04:22 al 02:12:39 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f
?startAt=7462.0 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=7459.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=7459.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=7462.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7f9c502e017fdf16c940001f?startAt=7462.0
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Precs i preguntes formulats pel Grup municipal d’En Comú - Movem Cornellà 
- En Comú Guanyem (EC-MC-ECG) 
 

• Per part del senyor Claudio Carmona Vargas, Portaveu del Grup Municipal 
d’EC-MC-ECG, s’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
Per manifestar que amb motiu del 90è aniversari de la proclamació de la 2a República 
i en compliment de la moció aprovada per aquest Ple municipal el 28 d’abril del 2021 i 
en mocions anteriors.  
 
Preguem que el pròxim 14 d’abril es col·loqui en la façana d’un edifici municipal la 
bandera tricolor de la segona República en reconeixement dels valors republicans 
d’igualtat, justícia i democràcia, i en reconeixement a totes les persones que van 
defensar aquests valors davant el cop militar feixista que va acabar amb aquest 
període democràtic, d’esperança i d’avenços en drets socials i polítics. 

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

• Per part del senyor Daniel Martínez Rodríguez, Portaveu del Grup Municipal 
de Cs, s’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
Referente a la respuesta que nos trasladó el equipo de gobierno, en este caso el 
Teniente de Alcalde de la parte de En Comú que es otra parte del gobierno. 
Preguntábamos sobre los edificios e instalaciones municipales que tienen certificado 
de eficiencia energética y la respuesta que nos trasladó nos confirmaba que siguen 
siendo solo dos instalaciones que tienen el mencionado certificado.  
 
Agradecemos la respuesta ofrecida por el Teniente de Alcalde que nos mostraba las 
otras medidas que se han tomado como auditorias y proyectos de ahorro energético, 
pero aun así rogamos que se tramiten los certificados de eficiencia energética de 
todas las instalaciones y edificios municipales que han de disponer de él. 

... 
 
Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
Molt bé, però en tot cas aclarir que el govern no té dues parts, el govern és un govern. 

... 
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• Per part del senyor Ismael Ciurana Sánchez, Regidor del Grup Municipal de 

Cs, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
La crisis energética está afectando y de gran manera a los gimnasios, piscinas y 
polideportivos públicos y privados. Son instalaciones que consumen gran cantidad de 
gas y de electricidad. Y aunque la subida de los costes energéticos la sufren desde 
hace varios meses, la guerra en Ucrania ha acabado por disparar el precio del 
combustible que más se utiliza para alimentar las calderas que climatizan el agua y el 
ambiente, el gas. 
 
Algunos propietarios y ayuntamientos de nuestra comunidad han visto aumentada la 
factura de suministros en sus gimnasios, piscinas y polideportivos en un 300% e 
incluso en un 400% significando esto que si los costes energéticos eran entre el 10 y el 
15% del presupuesto anual, han pasado a ser del 40.  
 
Han tenido que optar por bajar entre uno y dos grados la temperatura del agua e 
incluso de la temperatura ambiente para intentar disminuir estas facturas. Los 
usuarios de estos centros y las entidades deportivas se están viendo afectados. 
 
Nuestra pregunta al respecto es, ¿ha tomado el Ayuntamiento medidas para bajar el 
coste de las facturas de suministros en nuestros polideportivos y piscinas? Y si es así, 
¿qué medidas y por cuanto tiempo van a estar activas? 

... 
 
Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
En aquests moments encara estem estudiant tota la situació. 

... 
 
 
En aquest moment s’absenta de la sessió el senyor Carles Alemany Lluis, 
Regidor del Grup Municipal d’ERC/AM. 
 
 
 

• Per part del senyor Daniel Martínez Rodríguez, Portaveu del Grup Municipal 
de Cs, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
Desde 2016 contamos en nuestra ciudad con el proyecto Cornellà Natura, una 
estrategia del equipo de gobierno para naturalizar el entorno urbano. 
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Después de 6 años de implantación, al grupo municipal nos gustaría conocer cuántos 
proyectos se han realizado del Cornellà Natura y cuál es el coste o la inversión para 
las arcas municipales que han sumado todos estos proyectos. 

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

• Per part de la senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal 
d’ERC/AM, s’han presentat verbalment dos precs i dues preguntes: 
 
Primer Prec 
... 
 
El tram de l’Av. República Argentina comprès entre els carrers Mn Andreu i l’Av St 
Ildefons actualment és d’un sol sentit de circulació, des de que l’equip de govern va 
decidir eliminar un dels sentits de circulació en pandèmia, segons ells com a actuació 
tàctica per disposar de més espai per als vianants, tot i que les voreres d’aquest carrer 
eren suficientment àmplies per poder disposar de distància de seguretat suficient.  
 
Posteriorment, l’equip de govern va traslladar la voluntat de mantenir el sentit únic 
de circulació, i al ple del 28 de juliol del 2021, es va aprovar el projecte de reforma 
d’aquest espai, consolidant aquesta actuació. El nostre grup municipal ha traslladat 
en diverses reunions, comissions i intervencions al ple, el nostre desacord amb 
aquesta mesura, i són molts també els veïns i veïnes que hi estan en contra. Part del 
veïnat dels carrers afectats, així com persones que tenen places de pàrquing en aquell 
tram, desconeixen que el sentit únic serà permanent, i els que en són coneixedors, 
almenys que ens hagi arribat a nosaltres, estan en contra.  
 
Preguem, que es convoqui una reunió amb el veïnat dels carrers afectats com de les 
persones que tenen places de pàrquing en aquell tram per informar-los de la reforma 
que està prevista i s’escoltin les seves posicions i si majoritàriament són contràries a 
aquesta actuació, no es realitzi la reforma d’aquest tram tal i com està plantejada, i 
es torni a implementar el doble sentit de circulació. 

... 
 
Segon Prec 
... 
 
Aquesta setmana s’està iniciant la instal·lació de nous contenidors de recollida 
d'escombraries de la ciutat. Uns contenidors que segons es va establir en la contracta 
amb FCC, que és l’empresa adjudicatària, haurien d’haver-se instal·lat a finals de 
l’any passat. És evident que els contenidors de la ciutat s’havien de canviar i que 
l’estat dels actuals, no complien els mínims de funcionalitat, seguretat i salubritat; 
com havíem denunciat en reiterades ocasions. 
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Segons l’expedient del contracte, FCC havia de traslladar, durant la primera setmana 
posterior a la signatura del contracte, del Programa de Posada en Marxa (PPM) dels 
diferents serveis amb els corresponents requisits establerts en el present plec de 
condicions. Aquest programa també havia d’incloure el calendari de recepció del 
material, determinació de l’adequació de la imatge (conjuntament amb l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat) i senyalització, la formació del personal i l’adequació de les 
instal·lacions.” 
 
FCC no ha complert amb el període establert al contracte, amb el perjudici que això 
ha suposat i suposa per la ciutadania de Cornellà. 
 
L’ajuntament interposarà una demanda a FCC per danys i perjudicis i per 
incompliment del contracte i en cas contrari perquè no? 
 
Per una altra banda Preguem que se’ns traslladi als grups municipals el Programa de 
Posada en Marxa i el publiqui perquè estigui a disposició de tota la ciutadania en un 
exercici de transparència i retiment de comptes. 

... 
 
 
Primera Pregunta  
... 
 
Fa setmanes que a la Pl Mary Santpere, davant del Centre Comercial Baix Llobregat, 
s’hi han instal·lat unes tanques que impossibiliten el pas dels vianants lliurement per 
tot l’espai. No hi ha cap cartell que indiqui el perquè d’aquesta mesura. 
 
Hi ha algun defecte estructural i si és així quines són les actuacions que s’han de 
realitzar i quan està previst fer-les? 

... 
 
 
Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
Hi ha un dèficit, s’està estudiant i es té que protegir perquè no passi res. 
 
És un parquet flotant i en aquests moments la seva vida ja ha acabat. I per tant, 
s’està estudiant i analitzant a veure com actuen. 
 
S’ha d’estudiar perquè una part a més suporta sobre el que té que fer el pàrquing, 
perquè estem parlant també desprès de tot el tema de la tela asfàltica. Per tant, això 
no és un tema ràpid que tu dius son dos coses que has de fer i modificar. I ja s’ha 
parlat amb ells, perquè clar, l’estudi implica participacions econòmiques.  
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També l’he dit a l’Antonio si podem millorar estèticament allò, això sí. Jo he pensat 
més en l’estètica de les tanques que no tant en la informació. 

... 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les dinou hores i deu minuts, de la qual s’estén la 
present acta, que és signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi, la 
Secretària General, que ho certifico. 
 
 
Aquesta acta està complementada pel document de vídeo adjunt, que es 
troba degudament signat per aquesta Secretària, en el qual figuren totes les 
deliberacions i intervencions de la sessió, així com les absències temporals 
que es produeixen durant la sessió, sense que cap d’elles hagi donat lloc a 
l’aplicació de l’article 136 del ROM, en haver-se incorporat, en tots els casos 
amb caràcter previ a la votació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diligència: Per a fer constar que el present document correspon a l’acta de la sessió celebrada pel 
Ple en data 30 de març de 2022, la qual ha estat aprovada en data 27 d’abril de 2022 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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