Ref.: 2021/2239/20 - Aprovació adhesió al Pla de Sostenibilitat Ambiental de l'AMB (PSA)

L'Alcalde, en decret
núm.
2021/2070
El Alcalde, en Decreto
núm.

de data
de fecha

, ha resolt el següent:
martes, 18 de mayo
, ha resuelto lo
de 2021
siguiente:

«
«
La COVID-19 ha impactat fortament en la vida social i econòmica de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB) i dels seus ciutadans. En conseqüència, l’AMB vol donar
el màxim suport a les iniciatives municipals encaminades a superar els efectes de la crisi
ocasionada per la pandèmia. Per això, ha elaborat una sèrie de mesures metropolitanes per
pal·liar la crisi derivada de la COVID-19 que donin suport a la cohesió social, l'activitat
econòmica de proximitat i la sostenibilitat ambiental.
Per la qual cosa, el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en
sessió celebrada el 23 de febrer de 2021 amb número d’expedient 902636/20, ha acordat
aprovar definitivament el Pla de Sostenibilitat Ambiental per als municipis de l’AMB que
inclou les directrius i pautes de gestió, i els criteris reguladors dels programes que el
conformen.
Mitjançant aquest pla d’inversions es pretén impulsar projectes de
desenvolupament compartit entre els ajuntaments i l’AMB per reforçar les polítiques de
mobilitat urbana sostenible i adaptar-la als nous requeriments sorgits arran de la COVID-19,
així com promoure la transició ecològica i energètica mitjançant, entre d’altres, inversions en la
gestió de recursos – com l’aigua i l’energia – i residus municipals.
El context socioeconòmic provocat per la pandèmia encara fa més necessari que es
continuïn establint i aplicant polítiques adreçades a la cohesió social i territorial, i que s’arbitrin
mesures correctores per adequar-se a la inestabilitat dels contextos socials, econòmics i
financers. En conseqüència, els principis de solidaritat, cooperació i pluralitat es tenen en
compte en la formulació d’aquest Pla, amb la voluntat que comportin una millora de la qualitat
de vida als municipis metropolitans i als seus barris.

Per dissenyar el PSA, l’AMB ha posat especial atenció en els criteris que
contribueixin a assolir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de Nacions Unides i
que tenen en compte la situació d’emergència climàtica actual.
Atès que a les bases aprovades del Programa de Sostenibilitat Ambiental consta
una assignació econòmica per a aquest ajuntament amb una xifra total de 5.435.992,00 Euros.
Atès que aquest Ajuntament tenia prevista la realització de diversos projectes que
tenen com a objecte la consecució de la cohesió social, la promoció de l’activitat econòmica de
proximitat i la sostenibilitat ambiental, àmbits d’actuació previstos per el PSA en marc de les
afectacions per la COVID-19.
Per tot això, aquesta Alcaldia – Presidència, en ús de les atribucions que li
confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
HA RESOLT:
Primer.- Aprovar la manifestació d’adhesió de l’Ajuntament de Cornellà de
Llobregat al Pla de Sostenibilitat Ambiental de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i presentar
els projectes següents, als efectes de poder finançar la seva execució amb els fons previstos en
aquest Pla:


Millora del Rec Urbà al Parc de Can Mercader, amb un import total previst de
480.000,00 Euros.



Instal·lació calderes biomassa CEIP’S, amb un import total previst de 700.000,00
Euros.



Gestió Tecnològics i Pacificació de les Vies, amb un import total previst de 505.000,00
Euros



Accessibilitat Parc de Can Mercader – Mirador Avinguda Salvador Allende, amb un
import total previst de 1.091.000,00 Euros.



Adquisició de contenidors grans per instal·lar a la via pública per la recollida selectiva
de material voluminós, amb un import total previst de 48.000,00 Euros.



Segona Fase de l’Avinguda Alps i Carretera de l’Hospitalet, amb un import total
previst de 2.000.000,00 Euros.



Bicibox Elèctrics, amb un import total previst de 593.000,00 Euros.



Punts de recàrrega de vehicles elèctrics, amb un import total previst de 100.000,00
Euros.

Segon.- Facultar al senyor Joan Miquel Culillas Jalencas, en qualitat de Cap del
Gabinet Tècnic d’Alcaldia, per a la formalització de la documentació i la realització de les
gestions necessàries en els termes establerts a la convocatòria esmentada.
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.-Notificar el contingut de la present resolució a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, l’Àrea de Política Territorial i Espai Públic, i a la Intervenció Municipal als efectes
adients.

»
»

La qual cosa poso en el vostre coneixement als efectes escaients.
En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.

