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REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DE LA DEFENSA DELS DRETS I DE
LA PROMOCIO DE LA QUALITAT DE VIDA DELS INFANTS I ADOLESCENTS
DE CORNELLA DE LLOBREGAT.

EXPOSICIO DE MOTIUS
De sempre, ha existit en el municipi de Cornellà de Llobregat, una especial
preocupació en l’atenció a la infància i a l’adolescència, havent dut a terme, fins ara,
tot un seguit de mesures adreçades a facilitar la participació dels infants i
adolescents en els temes que els afectin i al reconeixement dels seus drets, és per
això que, a la vista de l’experiència obtinguda, s’ha considerat la necessitat de
creació d’una normativa reguladora de la defensa dels drets i de la promoció de la
qualitat de vida dels infants i adolescents d’aquesta ciutat.
La competència municipal en aquest aspecte es troba emparada en l’article 25.2.k)
de la Llei Municipal i Règim Local, en l’article 63.2.k) de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, així com a l’article 11.4. i 5 de la Llei 8/1995, de 27 de juliol
d’atenció i protecció dels infants i adolescents i de modificació de la Llei 37/1991, de
30 de desembre sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de
l’adopció.
L’objectiu d’aquesta normativa va dirigit a la protecció dels drets del infants i
adolescents i la seva participació en assumptes municipals, a la determinació d’una
principis rectors que presidiran l’activitat municipal en aquest camp, a determinar els
deures i obligacions dels ciutadans i a la creació d’uns òrgans especials per
salvaguardar els drets dels infants i adolescents.
TITOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Objecte:
Aquest reglament té per objecte regular, a nivell municipal, el procediment per a la
defensa dels drets i la promoció de la qualitat de vida dels infants i adolescents que
resideixin o es trobin transitòriament en el terme municipal de Cornellà de Llobregat,
amb l'objecte de garantir que aquests puguin exercitar els drets que l'Ordenament
Jurídic els reconeix.

Plaça de l’Esglèsia, 1
08940 Cornellà de Llobregat

________________________________________________________________________________

Article 2.- Àmbit d'aplicació:
El Reglament s'aplicarà als menors de 18 anys que es trobin en territori municipal,
salvat que amb anterioritat, pels procediments legalment establerts, hagin assolit la
majoria d'edat.
Article 3.- Principis orientadors:
En conformitat amb el que disposa l'article 2 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de
gener, de protecció jurídica del menor, serà principi orientador del Reglament
present, el de primacia de l'interès superior dels menors sobre qualsevol altre interès
legítim que pogués concórrer, interpretant-se aquest, sota la inspiració dels criteris
bàsics següents:
3.1 Interpretació restrictiva de les limitacions a la capacitat d'obrar dels menors.
3.2 Caràcter educatiu de les mesures que a l'empara d'aquest Reglament s'adoptin.
3.3 Interpretació extensiva del dret de participació dels menors en els assumptes
que els afectin.
Article 4.- Legislació aplicable:
A més del no previst en aquest Reglament, seran d'aplicació les disposicions legals
reguladores d'aquesta matèria, contingudes en les normes següents:
- Article 39 de la Constitució.
- Convenció dels Drets dels Infants, aprovada per les Nacions Unides el dia 20 de
novembre de 1989 i ratificada per Espanya el dia 30 de novembre de 1990.
- Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, i de
modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil.
- Llei 11/1981, de 13 de maig, de modificació de la filiació, pàtria potestat i règim
econòmic del matrimoni.
- Llei 13/1983, de 24 d'octubre, de tutela.
- Llei 21/1987, d'11 de novembre, per la qual es modifiquen determinats articles del
Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil, en matèria d'adopció.
- Llei orgànica 5/1988, de 9 de juny, sobre exhibicionisme i provocació sexual en
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relació amb els menors.
- Llei orgànica 4/1992, de 5 de juny, sobre reforma de la Llei reguladora de la
competència i del procediment dels Jutjats de menors.
- Llei 25/1994, de 12 de juliol, per la que s'incorpora a l'Ordenament Jurídic espanyol
la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinació de disposicions legals reglamentàries i
administratives dels estats membres, relatives a l'exercici d'activitats de radiodifusió
televisiva.
- Llei del Parlament de Catalunya 11/1985, de 13 de juny, de protecció de menors,
en la nova redacció donada a aquesta per la Llei catalana 12/1988 de 21 de
novembre.
- Decret 162/1986, de 9 de maig, de desenvolupament de la Llei 11/1985, de 13 de
juny, de protecció de menors en relació al tractament i prevenció de la delinqüència
infantil i juvenil i a la tutela.
- Llei del Parlament de Catalunya 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de
protecció dels menors desemparats i de l’adopció.
- Llei del Parlament de Catalunya 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions
destinades a activitats amb nens i joves.
- Llei del Parlament de Catalunya 8/1995, de 27 de juliol, d'atenció i protecció dels
infants i adolescents que dona nova redacció a alguns preceptes de la Llei 37/1991,
de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i
l'adopció.
- Llei del Parlament de Catalunya 12/96, de la potestat del pare i de la mare.
- Decret 2/1997, de 7 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de protecció dels
menors desemparats i de l'adopció, en la nova redacció donada pel Decret
127/1997, de 27 de maig.
- Altra legislació concordant.
En cas de modificació de la legislació abans esmentada o de qualsevol altra
d'aplicació, quedaran derogats, en virtut del principi de jerarquia normativa, tots
aquells preceptes d'aquest Reglament que resultin contraris i incompatibles amb la
nova legislació.
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Article 5.- Interpretació:
Aquest Reglament haurà d'interpretar-se d'acord amb els principis orientadors a que
s'ha fet referència en el seu article 3 i en conformitat amb els Tractats Internacionals
ratificats per Espanya, assumint les recomanacions i resolucions dictades pels
organismes europeus, en particular la Resolució 1121 de l'Assemblea Parlamentària
del Consell d'Europa adoptada el dia 1 de febrer de 1990, en relació amb els drets
dels nens, la Resolució A3-314/91, del Parlament Europeu, sobre els problemes
dels nens en la Comunitat Europea i la Resolució A3-0172/92 del Parlament
Europeu, sobre la carta europeu dels drets del nen.
TITOL I
DRETS DELS INFANTS I ADOLESCENTS
Article 6.- Drets dels infants i adolescents:
Els infants i adolescents gaudiran, en conformitat amb el que disposa l'article 3 de la
Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, dels drets que
els reconegui la Constitució i els Tractats Internacionals ratificats per Espanya, en
especial la Convenció dels drets del nen de Nacions Unides, així com els altres
drets garantits en l'Ordenament Jurídic.
6.1 Dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, que portarà implícit el dret a la
inviolabilitat del domicili familiar i del secret de la correspondència.
6.2 Dret a buscar, rebre i utilitzar la informació adequada pel seu desenvolupament.
6.3 Dret a la llibertat d'ideologia, consciència i religió.
6.4 Dret a participar plenament en la vida social, cultural, artística i recreativa del
seu voltant, així com a una incorporació progressiva a la ciutadania activa.
6.5 Dret a formar part de les associacions i organismes juvenils dels partits polítics i
sindicats, en els termes previstos en la llei i en els estatuts d'aquests, i a promoure
associacions infantils i juvenils, dels òrgans directius de les quals podran formar
part.
6.6 Dret a la llibertat d'expressió en els termes constitucionalment previstos, el qual
empara la publicació i difusió de les seves opinions, l'edició i producció de mitjans de
difusió, i l'accés als ajuts que l'Ajuntament o dels Organismes Autònoms d'ell
dependents, estableixi per a tal finalitat.
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6.7 Dret a ser escoltat i tingut en compte, tant en l'àmbit familiar com en qualsevol
procediment administratiu o judicial en el que estigui directament implicat i que
condueixi a una decisió que afecti a la seva esfera personal, familiar o social.
6.8 Dret a la igualtat, no podent ser discriminat per raons de raça, color, sexe,
idioma, religió, opinió política o d'una altra índole, origen nacional, ètnic o social,
posició econòmica, condició física, psíquica o sensorial, estat de salut, naixement o
qualsevol altra condició del menor o dels seus pares o representants legals.
6.9 Dret a la protecció de qualsevol tipus de mal tracte, negligència, crueltat o
manipulació, explotació, abús sexual, o explotació sexual comercial.
6.10 Dret al lliure desenvolupament de la personalitat, mitjançant una criança i
formació que garanteixi aquest.
6.11 Dret a la protecció de la salut, inclosa la prevenció de l’ús de substàncies que
poden generar dependència, i a no ser utilitzat en el tràfic de drogues.
6.12 Dret a ser protegit davant la possible explotació econòmica o davant treballs
perillosos que puguin perjudicar la seva salut o impedir el seu dret a l'educació, a la
formació i al desenvolupament de la seva personalitat.
Article 7.- Contingut dels dret dels infants i adolescents:
Els drets dels infants i adolescents previstos en aquest Reglament tindran l'abast
i el contingut que li atorguen la Convenció dels Drets dels Infants, aprovada per
les Nacions Unides el dia 20 de novembre de 1989 i ratificada per Espanya el dia 30
de novembre de 1990, els articles 3 a 9 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de
gener, de protecció jurídica del menor, i els articles 5 i següents de la Llei catalana
8/1995, de 27 de juliol, d'atenció i protecció dels infants i adolescents.
TITOL II
PRINCIPIS RECTORS DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL
Article 8.- Àmbit personal d'actuació:
L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, els seus organismes autònoms i, en la
mesura en que els pugui ser d'aplicació, les empreses municipals el capital social de
les quals sigui majoritàriament municipal, hauran de garantir en l'àmbit de la seva
actuació, el respecte dels drets dels menors, adequant les seves actuacions al que
es preveu en aquest Reglament i en les normes legals a que s'ha fet referència en el
seu article 4.
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Article 9.- Àmbit material d'actuació:
L'Administració municipal i els òrgans i empreses a que s'ha fet referència amb
anterioritat, exerciran la seva activitat tenint en compte les necessitats dels infants i
adolescents, especialment en matèria de consum, habitatge, educació, sanitat,
cultura, esports, espectacles, mitjans de comunicació, transports i espais lliures de
la ciutat, regulant adequadament i supervisant les condicions físico-ambientals i
higiènico-sanitàries dels espais, centres i serveis en els que romanguin habitualment
nens i nenes.
Així mateix l'Administració municipal articularà polítiques integrals encaminades al
desenvolupament de la infància, especialment dirigides a corregir la desigualtat
social.
Article 10.- Principis rectors:
L'activitat municipal estarà presidida pels principis rectors d'actuació següents:
10.1 La supremacia de l'interès dels infants i adolescents.
10.2 El manteniment dels infants i adolescents en el medi familiar d'origen, salvat
que no sigui convenient pel seu interès.
10.3 La seva integració familiar i social.
10.4 La previsió de totes aquelles situacions que puguin perjudicar el seu
desenvolupament personal.
10.5 La sensibilització de la població davant situacions d'indefensió dels infants i
adolescents i dels problemes que els puguin afectat..
10.6 La promoció de la participació i la solidaritat social dels infants i adolescents.
10.7 La promoció de l’associacionisme entre els infants i adolescents.
10.8 L'objectivitat, imparcialitat i seguretat jurídica en l'acció protectora, garantint el
seu caràcter col·legiat i interdisciplinari en l'adopció de mesures.
10.9 La promoció de les relacions intergeneracionals.
10.10 La divulgació dels drets reconeguts als infants i adolescents.
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10.11 La prioritat pressupostària per a la realització d'activitats d'atenció, formació,
promoció, reinserció, protecció, integració i oci dels infants i adolescents del
municipi, dins de les disponibilitats econòmiques i de les competències que la
legislació vigent atorgui al municipi.
Article 11.- Informació i assistència als infants i adolescents:
L’Ajuntament de Cornellà s’obliga especialment a facilitar informació i assistència a
tots els infants i adolescents del seu municipi sobre els continguts de la Convenció
sobre els Drets de l’Infant, sobre qualsevol aspecte relatiu a l’exercici dels seus
drets en l’àmbit municipal, i sobre els aspectes de les decisions municipals que els
afectin.
Article 12.- Consultes als infants i adolescents:
L’Ajuntament de Cornellà promourà fórmules adients per a consultar als infants i
adolescents sobre el disseny dels espais urbans que han d’utilitzar ells mateixos, i
vetllarà especialment per a que tots els espais del municipi siguin amigables pels
infants, lliures de barreres arquitectòniques, així com per a que, especialment els
parcs, jardins i espais de joc, siguin adequats a les seves necessitats.

TITOL III
DEURES DELS CIUTADANS
Article 13.- Deures del pares i tutors:
El pare, la mare o les persones que tinguin atribuïda la tutela sobre els infants i
adolescents, ostenten la responsabilitat primera i fonamental respecte de la criança i
formació d'aquests, als quals han d'assegurar, dins de les seves possibilitats, les
condicions de vida necessàries pel desenvolupament integral de la seva
personalitat, fent-los efectius.
Així mateix, salvat que la separació, d'acord amb la llei, resulti necessària, vetllaran
pel dret dels infants i adolescents a viure amb els seus pares, o a mantenir amb ells
contacte directe en cas de convivència amb un sol d'ells o amb una tercera persona.
També hauran de vetllar per facilitar-los la protecció i promoció de la seva salut i
l'atenció sanitària.
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Article 14.- Obligacions dels ciutadans:
Tots els veïns, i en especial aquells que per la seva professió o funció detectin una
situació de risc o possible desempara d'infants o adolescents, sense perjudici de
prestar-li l'auxili immediat que precisi, tenen el deure de posar-ho en coneixement
de l'autoritat municipal a través de qualsevol dels seus agents, o de qualsevol altra
autoritat competent.
A aquests efectes es considera que existeix una situació de risc o desempara, en
els supòsits següents:
14.1 Quan es tingui coneixement o sospita d'una situació de maltractaments físics o
psíquics d’infants i adolescents per part dels seus pares, guardadors o tutors,
educadors o qualsevol altra persona.
14.2 Quan es tingui coneixement o sospita que un infant i adolescent no està
escolaritzat o no assisteix al centre escolar de forma habitual o injustificada durant
el període obligatori.
14.3 Quan es tingui coneixement o sospita que un infant o adolescent, necessitantho, no rep el degut tractament sanitari, en especial pel que fa al seu dret a ser
immunitzat contra les malalties infecto-contagioses incloses en el calendari oficial de
vacunació.
14.4 Quan es tingui coneixement o sospita que un infant o adolescent és víctima de
discriminació en qualsevol nivell per raons de naixement, nacionalitat, raça, sexe,
deficiència o malaltia, religió, llengua, cultura o opinió, o qualsevol altra
circumstància personal, familiar o social.
14.5 Quan es tingui coneixement o sospita que un infant o adolescent és víctima
d'abusos sexuals, prostitució o pràctiques pornogràfiques.
14.6 Quan es tingui coneixement o sospita que un infant o adolescent consum
substàncies que generen drogodependència.
14.7 Quan es tingui coneixement o sospita d'una indeguda difusió d'informació, o
una indeguda utilització de la imatge o nom dels infants o adolescents, en qualsevol
mitjà de comunicació d'àmbit municipal, que pugui implicar una intromissió il·legítima
en el seu honor, honra o reputació, o ser contrari als seus interessos.
14.8 Quan es tingui coneixement o sospita de l'existència, en l'esfera municipal, de
publicitat o missatges dirigits als infants o adolescents per qualsevol mitjà de difusió
que sigui susceptible de perjudici moral o físic.
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14.9 Quan es tingui coneixement o sospita que un infant o adolescent és víctima de
qualsevol explotació econòmica o de qualsevol treball perillós per a la seva salut, la
seva educació o formació, o el seu desenvolupament integral.
14.10 Quan es tingui coneixement o sospita de l'existència d'activitats delictives en
un infant o adolescent.
14.11 Quan es tingui coneixement o sospita de l'existència en el municipi d'activitats
recreatives, culturals o esportives que puguin ser nocives per a la salut física o
psíquica dels infants i adolescents.
14.12 Quan es tingui coneixement o sospita de l'existència en el terme municipal de
persones o locals que subministrin als infants i adolescents, begudes alcohòliques
i/o tabac, o qualsevol altre producte susceptible de causar dependència física o
psíquica o que perjudiqui la seva salut o lliure desenvolupament de la seva
personalitat.
14.13 Quan es tingui coneixement o sospita de l'existència en el terme municipal,
d'establiments que allotgin infants i adolescents sense el consentiment exprés dels
seus pares, tutors o guardes.
14.14 Quan es tingui coneixement o sospita de l'existència en el terme municipal, de
locals on es permeti als infants i adolescents la pràctica de jocs de sort, envit o
atzar, en els quals s'arrisquin quantitats de diners o objectes econòmicament
avaluables, o se'ls permeti l'ús de màquines recreatives amb premi o la participació
en apostes, així com l'ús de màquines recreatives que incitin a la violència o
continguin jocs violents.
Aquest deure ha d'abastar a la denúncia de les sales recreatives on hi hagi
instal·lades màquines recreatives del tipus A i es permeti l'accés a menors de 12
anys.
14.15 Quan es tingui coneixement o sospita que un infant o adolescents és víctima
d'una secta.
14.16 Quan es tingui coneixement o sospita que s'han vulnerat els drets
reconeguts als infants i adolescents en aquest Reglament o en les seves lleis
reguladores.
Article 15.- Deure de reserva:
Les autoritats i les persones que per la seva professió o funció tinguin coneixement
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d'algun dels supòsits a que abans s'ha fet referència, sense perjudici del deure de
comunicació, hauran d'actuar amb la deguda reserva.
Article 16.- Atenció immediata:
Les autoritats i serveis públics municipals que tinguin coneixement, directament o a
través de comunicació dels ciutadans, d'alguna d'aquestes circumstàncies, hauran
de prestar als infants i adolescents, de forma immediata, l'atenció que precisi, i
actuar, si correspon al seu àmbit de competència, o pel contrari donar trasllat a
l'Administració competent, posant els fets en coneixement dels representants legals
del menor i/o, en el seu cas, del ministeri fiscal.
A aquests efectes verificarà la situació denunciada i adoptarà les mesures
necessàries per a resoldre-ho en funció del seu resultat.
TITOL IV
ORGANS MUNICIPALS DE DEFENSA DEL INFANTS I ADOLESCENTS
Article 17.- El defensor dels infants i adolescents:
Es crea, en el terme municipal, la figura del defensor dels infants i adolescents, per
a salvaguardar i promoure els drets d'aquests.
Aquesta figura estarà representada en la ciutat de Cornellà de Llobregat, per
l'Alcalde President de l'Ajuntament, o ciutadà nomenat per aquest, o el Síndic
Municipal de Greuges. Així mateix es crearà l'Oficina de la infància i l'adolescència,
i tindrà la missió de coordinar i canalitzar totes les activitats relacionades o
derivades de l'aplicació d'aquest Reglament.
Article 18.- Atribucions del defensor dels infants i adolescents:
El defensor dels infants i adolescents tindrà les següents atribucions:
a) Rebre i escolat totes aquelles demandes, propostes i queixes que li facin arribar
els infants i adolescents, directament o mitjançant l’Oficina de la infància i
l’adolescència, fent-se’n ressò i defensant-les, tot assumint la màxima
representació dels infants.
b) Rebre i tramitar, d’acord amb la present Ordenança, les queixes que sobre
situacions d’amenaça o vulneració dels drets dels nens, nenes o adolescents
presenti qualsevol persona major o menor d’edat.
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c) Propiciar el coneixement i la divulgació i exercici dels drets de la infància i
l’adolescència.
d) Desenvolupar accions que li permetin conèixer les condicions en que els menors
d’edat exerceixin els seus drets, els adults els respectin i la comunitat els
conegui.
e) Promoure totes aquelles accions que estimulin el tenir en compte als infants i
adolescents a la vida ciutadana, la seva participació i la participació en la qualitat
de vida dels infants i adolescents per part de tota la ciutadania.
Article 19.- Àmbit d'actuació de l'oficina de la infància i l'adolescència:
Seran funcions de l'oficina de la infància i l'adolescència, les següents:
19.1 Revisar tot projecte i actuació municipals des de la perspectiva dels infants i
adolescents..
19.2 Rebre i canalitzar tot tipus de demandes que vinguin dels infants i adolescents
del municipi.
19.3 Promoure el desenvolupament d'activitats d'informació i defensa dels drets dels
infants i adolescents al municipi.
19.4 Promoure la participació dels infants i adolescents en la vida social de la ciutat.
Article 20.- La Comissió interdepartamental de la infància i de l'adolescència:
Es crearà, en el sí de l'Ajuntament, i per Decret de l'Alcaldia, la Comissió
interdepartamental de la infància i l'adolescència, en la qual estaran integrats els
Consellers que directament o indirectament impulsin o promoguin polítiques que
afectin als infants i adolescents, la qual es reunirà periòdicament d'acord amb el
règim de sessions que s'estableixi en la resolució de la seva creació.
Aquesta Comissió interdepartamental tindrà caràcter d'òrgan complementari, no
decisori, i els seus dictàmens, quan necessitin l'adopció d'alguna resolució
municipal, seran canalitzats a través de la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis
a la Persona.
Serà funció primordial d'aquesta Comissió l'elaboració d'un programa integral de la
infància i de l'adolescència, que serà sotmès per a la seva aprovació a l'òrgan
municipal competent.
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TITUOL V
PARTICIPACIO DELS INFANTS I ADOLESCENTS EN ELS ASSUMPTES
MUNICIPALS
Article 21.- Consell Municipal de la infància i de l'adolescència:
Amb l'objecte de fer efectiva, en l'àmbit municipal, la participació dels infants i
adolescents, i a l'empara del que disposen els articles 59 i 60 de la Llei 8/1987, de
15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, l'Ajuntament de Cornellà e
Llobregat constituirà el Consell Municipal de la infància i de l'adolescència, com a
òrgan permanent de participació sectorial de caràcter consultiu, amb l'objecte de
facilitar la participació dels infants i adolescents en els assumptes municipals en
relació amb aquells àmbits d'actuació pública municipal que afectin o facin
referència a qüestions relacionades amb el cercle dels seus interessos.
Article 22.- Finalitats:
El Reglament orgànic que reguli el Consell municipal de la infància i de
l'adolescència, haurà de preveure com a finalitats seves les següents:
22.1 Estimular la participació de persones, col·lectius i entitats en el camp de la
infància i l'adolescència, fomentant l'associacionisme i oferint el suport i l'assistència
oportuns.
22.2 Reunir informació, realitzar estudis i anàlisis, debatre i difondre informes sobre
la infància i l'adolescència.
22.3 Promoure programes i activitats que globalitzin tot el relacionat amb la infància i
l'adolescència a la ciutat, i que signifiquin un treball col·lectiu de les diferents
entitats, facilitant la coordinació entre elles.
22.4 Recolzar la projecció exterior de tot el relacionat amb la infància i l'adolescència
de Cornellà de Llobregat.
22.5 Potenciar la coordinació entre les diferents institucions que actuïn en l'àmbit de
la infància i l'adolescència, ja siguin públiques o privades.
22.6 Assegurar la participació directa dels infants i adolescents mitjançant un òrgan
específic.
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Article 23.- Atribucions:
El Reglament orgànic que reguli el Consell municipal de la infància i l'adolescència, li
haurà d'atorgar, en relació amb el sector material d'activitat que constitueixi el seu
objecte, les funcions mínimes següents:
23.1 Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament sobre matèries de l'àmbit
de la infància i l'adolescència.
23.2 Emetre i formular propostes i suggeriments en relació a la situació de la
infància i l'adolescència de la ciutat.
Article 24.- Organització:
El Reglament orgànic que reguli el Consell municipal de la infància i l'adolescència,
haurà de preveure uns òrgans de govern en els quals estiguin representats un
mínim de dos infants o adolescents.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Per a la incoació, tramitació i resolució dels expedients sancionadors que puguin
resultar de l’aplicació d’aquesta Ordenança, s’haurà d’estar al que determina el
Capítol VII de la Llei 8/1985, de 27 de juliol, d’atenció i protecció dels infants i dels
adolescents i de modificació de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures
de protecció dels menors desemparats i de l’adopció.
DISPOSICIÓ FINAL
El present Reglament, que consta de 24 articles, una disposició addicional i una
disposició final, entrarà en vigor una vegada aprovat definitivament per l’Ajuntament
i publicat el seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província, quan hagi
transcorregut el termini que preveu l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.

DILIGÈNCIA

Es fa constar que aquesta és la redacció del Reglament que es troba vigent des del dia 13 de febrer de 2010, com a
conseqüència de la finalització del procediment de modificació parcial que va ser aprovat inicialment en sessió
plenària de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat que va tenir lloc el dia 26 de novembre de 2009.

Cornellà de Llobregat, a 5 d’agost de 2016
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