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

L'Alcalde, en decret
núm.
El Alcalde, en Decreto
núm.

2021/2583 de data
de fecha

martes, 22 de junio
de 2021

, ha resolt el següent:
, ha resuelto lo
siguiente:

«

« 

 Vist que en la sessió del Consell Metropolità de Barcelona celebrada en data de 23
de febrer de 2021 amb número d’expedient 902636/20, s’ha acordat aprovar definitivament el
Pla de Sostenibilitat Ambiental per als municipis de l’AMB que inclou les directrius, pautes de
gestió i els criteris reguladors dels programes que el conformen.

 Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia 2070, de 18 de maig de 2021, s’ha
aprovat la manifestació d’adhesió de l’Ajuntament de Cornellà al Pla de Sostenibilitat
Ambiental de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i s’han presentat un conjunt de projectes als
efectes de poder-se finançar amb els fons previstos en aquest Pla.

 Atès que a l’aprovació referenciada, entre d’altres projectes, es va sol·licitar
593.000,00 Euros per a la realització del projecte “Bicibox Elèctrics”; 480.000,000 Euros per la
realització del projecte “Millora del Rec Urbà a Can Mercader”; 505.000,00 Euros per a la
realització del projecte “Gestió Tecnològica i Pacificació de les Vies” 100.000,00 Euros per a
la realització del projecte “Punts de recàrrega de vehicles elèctrics” i 1.091.000,00 Euros per a
la realització del projecte “Accessibilitat Parc de Can Mercader – Mirador Avinguda Salvador
Allende”. 

 Atès que amb posterioritat a l’esmentada aprovació, s’ha detectat que l’import de
la intervenció del projecte “Bicibox Elèctrics” serà superior al previst inicialment, perquè
l’import que s’ha fet constar al document d’adhesió no preveia la quantitat impositiva adherida
al cost del projecte, per un import de 124.530,00 Euros, en conseqüència, l’import total per
l’execució d’aquest projecte serà de 717.530,00 Euros. Referent al mateix projecte s’ha detectat
una errada respecte la seva nomenclatura, que hauria d’anomenar-se “Bicicleta Pública” i no
“Bicibox Elèctrics” com consta en el document d’aprovació. En referència a la resta de
projectes indicats a l’anterior apartat, s’ha detectat mitjançant pressupostos posteriors a
l’aprovació de l’adhesió al Pla, que els imports d’aquests projectes seran inferiors als estipulats,
i que en conseqüència, els imports necessaris per la realització dels projectes assenyalats són
els següents: 465.934,46 Euros per a la realització del projecte “Millora del Rec Urbà a Can



Mercader”; 454.527,54 Euros per a la realització del projecte “Gestió Tecnològica i Pacificació
de les Vies” 50.000,00 Euros per a la realització del projecte “Punts de recàrrega de vehicles
elèctrics” i 1.000.000,00 Euros per a la realització del projecte “Accessibilitat Parc de Can
Mercader – Mirador Avinguda Salvador Allende”.

 Atès que les actuacions abans detallades s’ajusten a les bases del programa, es
considera necessari corregir els errors assenyalats, substituint les dades referenciades respecte
els imports exactes i la nomenclatura. 

 Atès que a les directrius i les pautes de gestió previstes en el Pla de Sostenibilitat
Ambiental es preveu que a l’acord municipal d’adhesió s’ha d’indicar, un llistat de les
actuacions o projectes que es vol executar seguint un ordre de prioritat, indicar si els projectes
els ha d’executar l’Ajuntament de Cornellà o l’Àrea Metropolitana de Barcelona, afegir els
eixos del Pla del qual formarien part i també mostrar el compromís de la corporació de portar a
terme el manteniment de les actuacions una vegada executades i rebudes , especificacions que
no consten a l’acord aprovat per aquest ajuntament i que, en conseqüència, requereix
sanejament.

 Atès que l’apartat dos de l’article 109 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, preveu la rectificació en
qualsevol moment, d’ofici o a instàncies d’interessats, els errors materials, de fet o aritmètics,
en els seus actes.

 Vist l’informe emès pel Cap del Gabinet Tècnic de l’Alcaldia, que obra en
l’expedient. 

 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.- Modificar el primer punt de la part dispositiva del Decret de l’Alcaldia
2070, de 18 de maig de 2021, per les raons que figuren en la part expositiva del present informe
que restaria redactat de la següent forma:

“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 per ordre de prioritat, als efectes de poder finançar la seva execució amb els fons
previstos en aquest Pla, acceptant el compromís de rebre les actuacions que s’executin i, una
vegada finalitzades, dur-ne a terme el manteniment posterior:

 Segona Fase de l’Avinguda Alps i Carretera de l’Hospitalet, amb un import
total previst de 2.000.000,00 Euros, actuació que s’engloba dins dels eixos 1.1



Bicicleta; 2.1 Mobilitat i 3.1 Transport Públic. L’execució d’aquest projecte es
realitzarà per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 Millora del Rec Urbà al Parc de Can Mercader, amb un import total previst de
465.934,46 Euros, actuació que s’engloba dins dels eixos 7.1 i 7.2
Renaturalització i contribució a la biodiversitat i gestió activa de l’aigua; 11.2
Abastament d’aigua potable. L’execució d’aquest projecte es realitzarà per part
de l’Ajuntament de Cornellà. 

 Instal·lació calderes biomassa CEIP’S, amb un import total previst de
700.000,00 Euros, actuació que s’engloba dins de l’eix 5.1 Rehabilitació
d’equipaments i reutilització d’edificis. L’execució d’aquest projecte es
realitzarà per part de l’Ajuntament de Cornellà.

 Gestió Tecnològica i Pacificació de les Vies, amb un import total previst de
454.527,54 Euros, actuació que s’engloba dins dels eixos 2.1 Mobilitat; 6.1
Pacificació de carrers. L’execució d’aquest projecte es realitzarà per part de
l’Ajuntament de Cornellà.

 Accessibilitat Parc de Can Mercader – Mirador Avinguda Salvador Allende,
amb un import total previst de 1.000.000,00 Euros, actuació que s’engloba dins
dels eixos 2.1 i 2.2 Mobilitat. L’execució d’aquest projecte es realitzarà per
part de l’Ajuntament de Cornellà.

 Adquisició de contenidors grans per instal·lar a la via pública per la recollida
selectiva de material voluminós, amb un import total de 48.000,00 Euros,
actuació que s’engloba dins de l’eix 15.2 Millora de la recollida selectiva.
L’execució d’aquest projecte es realitzarà per part de l’Ajuntament de Cornellà.

 Bicicleta Pública, amb un import total previst de 717.530,00 Euros, actuació
que s’engloba dins dels eixos 1.2 i 1.3 Bicicleta. L’execució d’aquest projecte
es realitzarà per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 Punts de recàrrega de vehicles elèctrics, amb un import total previst de
50.000,00 Euros, que s’engloba dins de l’eix 4.1 Vehicle Elèctric. L’execució
d’aquest projecte es realitzarà per part de l’Ajuntament de Cornellà.”

Segon.- Facultant al senyor Joan Miquel Culillas Jalencas, en qualitat de Cap del
Gabinet Tècnic d’Alcaldia, per a la formalització 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.

Quart.- Notificar el contingut de la present resolució a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i 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.
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