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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

ACTA NÚM. 10/2020 

 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 19 DE 
JUNY DE 2020. 
 
 

 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les nou hores i trenta minuts, 
del dia dinou de juny de dos mil vint, prèvia convocatòria realitzada al efecte 
en els termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de 
Govern Local que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera 
convocatòria, pel procediment excepcional de sessió a distància per mitjans 
electrònics, 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 i Tinentes d'Alcalde  Sra. Emilia Briones Matamales 
    Sr. Claudio Carmona Vargas 
    Sr. Sergio Fernández Mesa 
    Sra. Rocío García Pérez 
    Sr. Ot García Ruiz 
    Sra. Joana Piñero Romera 
 
Secretària General                   Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor                                Sr. Juan Ramón Sagalés Guillamón 
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També assisteix, per indicació de l’Alcaldia la senyora Gemma Escofet Mata, 
Cap executiva dels Serveis Centrals, que actua en aquesta Junta amb veu però 
sense vot. 
 
 
Per l’Alcaldia-Presidència, es declara oberta la sessió i, abans de passar a 
despatxar els assumptes que integren l’Ordre del Dia, es pregunta als 
assistents si es troben en territori espanyol, a efectes de donar compliment a 
les exigències contingudes a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Una vegada efectuades pels assistents les seves declaracions de trobar-se en 
territori espanyol, l’Alcaldia-Presidència indica que s’iniciï la presentació, 
debat i votació dels assumptes que integren l’Ordre del Dia d’aquesta sessió, 
que són els que a continuació es relacionen: 
 
 
 
 

I 
 

PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
 
Punt primer.- Aprovar l’acta número 09/2020 corresponent a la sessió 
celebrada el dia 05 de juny de 2020. 
 

Aprovar Acta núm. 05/2020 
 
Per la Secretària es dóna lectura a l’acta número 09/2020 corresponent a la 
sessió del dia 05 de juny de 2020, que és aprovada per unanimitat. 
 
 
Punt segon.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia que a continuació es 
relacionen: 
 

Donar compte decrets 
 
Per la Secretària de la Corporació i a efectes del seu coneixement, es dóna 
lectura dels Decrets dictats per l’Alcaldia, el text literal dels quals és el 
següent: 
 



 
 

 
 

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

 

 3 

2.1. Decret de l’Alcaldia número 2020/1639 de data 11 de juny, relatiu a 
Iniciar expedient de contractació de les “Obres pendents d’executar per a la 
millora de l'accessibilitat de l'entorn de l'edifici del carrer Avellaner. 
 
Atès que mitjançant Junta de Govern Local de data 24 desembre de 2018, es va 
adjudicar a FERKUMA MAQUINARIA S.L., el contracte Obres per a la millora de 
l'accessibilitat de l'entorn de l'edifici del carrer Avellaner, amb estricta subjecció al 
Plec de Condicions Economicoadministratives aprovat per Acord de la Junta de 
Govern Local de data 19 d’octubre de 2018, i a la seva oferta, i signant- se contracte 
el dia 8 de gener de 2019, amb un termini d’execució de 4 mesos des de la signatura 
de l’acta de replanteig. 
 
Vista la renúncia presentada per l’empresa adjudicatària mitjançant escrit amb 
número de RGE 9674 de data 5 de març de 2020. 
 
Vist que segons decret 2020/1214 de data 17 de març de 2020 es va resoldre 
inicialment el contracte Obres per a la millora de l'accessibilitat de l'entorn de l'edifici 
del carrer Avellaner, signat amb l’empresa FERKUMA MAQUINARIA S.L., i formalitzat 
en data 8 de gener de 2019, per incompliment culpable del termini d’execució de 
l’obra per part de l’empresa FERKUMA MAQUINARIA S.L. amb incautació de la 
garantia. 
 
Vist que segons el mateix decret es va adjudicar per emergència a l’empresa 
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A. per tal de portar a terme les 
actuacions Obres per a la millora de l'accessibilitat de l'entorn de l'edifici del carrer 
Avellaner, segons informe de data 10 de març de 2020, amb un pressupost 
provisional de 116.233,69.- euros, IVA exclòs. 
 
Vist que en data 18 de març de 2020 es va notificar per correu electrònic a l’empresa 
FERKUMA MAQUINARIA S.L. el decret citat anteriorment 2020/1214 de data 17 de 
març de 2020, sense que s’hagin presentat al·legacions. 
 
Vist que per tant ha quedat resolt el contracte amb FERKUMA MAQUINARIA S.L i, un 
cop efectuades les obres d’emergència, correspon només contractar la part no 
executada. Als efectes s’ha redactat, per part de l’autor del projecte aprovat, una 
memoria tècnica valorada que fa referència al projecte original i on consten les obres 
pendents d’executar per poder finalitzar el projecte. 
 
Vist que com a conseqüència de l’anterior expedient de resolució s’ha instruït el 
següent expedient per a la contractació amb les següents característiques: 
 
Naturalesa: Obres 
 
Objecte del contracte: Obres pendents d’executar per a la millora de l'accessibilitat de 
l'entorn de l'edifici del carrer Avellaner. 
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Tramitació: Ordinària 
 
Procediment d’adjudicació: Negociat 
 
Forma d’adjudicació: Negociat sense publicitat Art. 168.b)1 LCSP 
 
Vist l’informe tècnic de data 12 de maig de 2020, que consta a l’expedient electrònic, 
signat per la Cap de l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals i la Sra. Emma  Muñoz 
Serrano, Arquitecta de l’Unitat de Projectes, on especifiquen les obres pendnts 
d’executar, donat que en el moment de proposar la resolució del contracte amb PYME 
FERKUMA MAQUINARIA S.L. i la realització per la via d’emergència de les tasques 
imprescindibles i necessàries per garantir la seguretat de l’àmbit de les obres, ja es va 
indicar que restaria pendent d’executar una part del projecte. 
 
Vist l’informe emès al respecte per la Cap del Departament de Contractació, la 
Secretària General i l’Interventor Atès que es donen raons d’imperiosa urgència, 
segons l’informe de la Cap de l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals, per la Sra. 
Emma Muñoz Serrano i la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea, de data 12 de maig de 2020, 
resultants de coneixements imprevisibles (Crisis Sanitaria Covid-19) que justificant la 
tramitació del present contracte pel procediment negociat sense publicitat (art. 168 
b)1.) 
 
Vist l'article 179 d) del Reglament Orgànic Municipal, relatiu a que les competències 
delegades, segons el qual l'organ delegant es reserva la facultat entre d'altres 
d'exercir la competència delegada directament per raons d'urgència, posant aquesta 
circumstància en coneixement dels interessats en l'expedient i sense que això suposi 
una revocació del regim de delegació atorgat. 
 
S’exerceix la competència per part de l’òrgan originari per raons d’urgència, per no 
d’endarrerir fins a la propera Junta de Govern Local l’execució de l’objecte del 
contracte.  
 
Per tot això en exercici de les competències que m’han sigut conferides a la legislació 
de Règim Local.3 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Iniciar expedient de la següent contractació: 
 
Naturalesa: Obres 
 
Objecte del contracte: Obres pendents d’executar per a la millora de l'accessibilitat de 
l'entorn de l'edifici del carrer Avellaner. 
 
Tramitació: Ordinària 
 
Procediment d’adjudicació: Negociat 
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Forma d’adjudicació: Negociat sense publicitat Art. 168.b)1 LCSP 
 
Segon.- Aprovar la Memòria Tècnica de les Obres pendents d’executar per a la millora 
de l'accessibilitat de l'entorn de l'edifici del carrer Avellaner que figura com a annex I. 
 
Tercer.- Aprovar el Plec de Condicions Economicoadministratives Particulars de la 
contractació, que figura com a annex II. 
 
Quart.- Autoritzar la despesa de 299.864,32.-euros (IVA exclòs), més 62.971,51.- 
euros d’IVA ( 21%), 362.835,83.- euros IVA inclòs amb aplicació a la partida 
pressupostària 0011 1532A 6190003 del vigent pressupost de Despeses. 
 
Cinquè.- Convocar procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació de 
l’esmentada contractació, de conformitat amb l’article 170 i concordants de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), sol·licitant l’oferta 
a les empreses M i J. GRUAS S.A., MAHECO S.A. i EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES 
BENJUMEA, S.A. per a la realització de l’objecte del contracte. 
 
Sisè.- Establir que en el present procediment no procedeix clàusula de revisió de preus 
conforme a allò establert en el Plec de Condicions Particular. 
 
Setè.- Comunicar les dades relatives a aquest contracte al Registre Públic de 
Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el termini dels 
tres mesos següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que preveu la 
Llei 9/2017 de 8 denovembre difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment 
del principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent 
al Portal de Transparència, 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. 
 
Vuitè.- Comunicar el present acord al Departament d’Estudis i Actuacions Ambientals. 
 
Novè.- Donar compte de la present resolució en la propera Junta de Govern Local que 
se celebri.  

... 
Els reunits manifesten quedar-ne assabentats. 
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II 
 

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L’ALCALDIA 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ  
 
Punt tercer.- Iniciar l’expedient de contractació de “Gestió i funcionament 
integral del servei de l’Escola Bressol Municipal Cel Blau, consistent en la 
contractació dels serveis educatius de primer cicle d’Educació Infantil i els 
serveis complementaris d’acollida i menjador. 
 

Iniciar exp. “Gestió i funcionament 
Escola Bressol Municipal Cel Balu” 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’expedient instruït per a la contractació amb les següents característiques: 
 
Naturalesa: Serveis 
 
Objecte del contracte: Gestió i funcionament integral del servei de l’Escola Bressol 
Municipal Cel Blau, consistent en la contractació dels serveis educatius de primer cicle 
d’Educació Infantil i els serveis complementaris d’acollida i menjador 
 
Tramitació: Ordinària 
 
Procediment d’adjudicació: Obert-Harmonitzat 
 
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat-preu 
 
Vist l’informe emès al respecte per la cap de l’Àrea de Gestió Administrativa, la 
Secretària General i l’Interventor. 
 
Vista la “Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la 
que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo” que en el seu punt 
desè estableix: 
 
“Con efectos desde el 1 de junio de 2020, se derogará la disposición adicional tercera 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, relativa a la suspensión de plazos 
administrativos. Desde esa misma fecha, el cómputo de los plazos que hubieran sido 
suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con 
rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas” 



 
 

 
 

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

 

 7 

 
Atès que la propera Junta de Govern Local està prevista que se celebri amb 
posterioritat a l’ 01 de juny de 2020, i per tant, ja haurà entrat en vigor l’esmentada 
resolución d’aixecament de terminis. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret 2019/2497 de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
província de data 2 de juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Economia i 
Administració proposa l’adopció dels presents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Iniciar expedient de la següent contractació: 
 
Naturalesa: Serveis 
 
Objecte del contracte: Gestió i funcionament integral del servei de l’Escola Bressol 
Municipal Cel Blau, consistent en la contractació dels serveis educatius de primer cicle 
d’Educació Infantil i els serveis complementaris d’acollida i menjador 
 
Tramitació: Ordinària 
 
Procediment d’adjudicació: Obert-Harmonitzat 
 
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat-preu 
 
Segon.- Aprovar el Plec de Condicions Economicoadministratives Particulars de la 
contractació i el Plec de Condicions Tècniques que figuren com a annexos I i II. 
 
Tercer.- Autoritzar la despesa de caràcter plurianual amb aplicació als exercicis i pels 
imports següents: 
 
Exercici   Partida Pressupostària   Descripció Import (IVA Exempt) 
2020   0200 3230C 2279900   CPS CEL BLAU 128.338,88 € 
2021   0200 3230C 2279900   CPS CEL BLAU 342.237,03 € 
 

Total: 470.575,91 € 
 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos. 
 
Quart.- Convocar procediment obert-harmonitzat per a l’adjudicació de l’esmentada 
contractació, de conformitat amb l’article 156 i següents de la Llei 9/2017, de CSP de 
8 de novembre, donant publicitat a la licitació mitjançant anunci en el Perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Cornellà i en el Diari Oficial de la Unió Europea. 
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Cinquè.- Establir que en el present procediment no procedeix clàusula de revisió de 
preus conforme a allò establert en el Plec de Condicions Particular. 
 
Sisè.-Comunicar les dades relatives a aquest contracte al Registre Públic de 
Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el termini dels 
tres mesos següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que preveu la 
Llei 9/2017, de CSP de 8 de novembre i difondre el contingut d’aquesta resolució en 
compliment del principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i 
permanent al Portal de Transparència, 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. 
 
Setè- Comunicar el present acord al Departament de l’Àrea d’Igualtat i Educació. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt quart.- Aprovar la 1ª i única pròrroga del contracte de Servei 
socioeducatiu per infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies 
per al barri de Sant Ildefons, adjudicat a “CLUB INFANTIL JUVENIL SANTFELIU 
SANT ILDEFONS”, pel període comprès entre el 1 de setembre de 2020 i el 31 
d’agost de 2021. 
 

Aprovar 1ª pròrroga contracte: 
“Club Infantil SantFeliu-Sant ildelfons” 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’informe del Cap de l’Àrea d’Acció Social de data 15 de maig de 2020 amb el vist i 
plau de la seva Regidoria relatiu a la pròrroga del contracte de Servei socioeducatiu 
per infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies per al barri de Sant 
Ildefons concertat amb “CLUB INFANTIL JUVENIL SANTFELIU SANT ILDEFONS”, segons 
Decret de l’Alcaldia número 3538/18 de data 14 d’agost de 2018. 
 
Vista la clàusula 3 del Plec de Condicions del contracte que preveu la possibilitat de 
prorrogar expressament el contracte. 
 
Vist l’escrit presentat per “CLUB INFANTIL JUVENIL SANTFELIU SANT ILDEFONS” amb 
registre d’entrada núm. 12325, de data 30 de març de 2020 mitjançant el qual 
accepta la pròrroga de l’esmentat contracte. 
 
Vista la “Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la 
que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de 
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alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo” que en el seu punt 
desè estableix: 
 
“Con efectos desde el 1 de junio de 2020, se derogará la disposición adicional tercera 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, relativa a la suspensión de plazos 
administrativos. Desde esa misma fecha, el cómputo de los plazos que hubieran sido 
suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con 
rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas” 
 
Atès que la propera Junta de Govern Local està prevista que se celebri amb 
posterioritat a l’ 1 de juny de 2020, i per tant, ja haurà entrat en vigor l’esmentada 
resolución d’aixecament de terminis. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret 2019/2497 de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
província de data 2 de juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Economia i 
Administració proposa l’adopció dels presents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la 1ª i única pròrroga del contracte de Servei socioeducatiu per 
infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies per al barri de Sant 
Ildefons, adjudicat segons Decret de l’Alcaldia número 3538/18 de data 14 d’agost de 
2018 a “CLUB INFANTIL JUVENIL SANTFELIU SANT ILDEFONS”, pel període comprès 
entre el 1 de setembre de 2020 i el 31 d’agost de 2021 per un pressupost de 27.000 
euros, IVA exempt. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual amb aplicació als 
exercicis i pels imports següents: 
 
Exercici   Partida Pressupostària    Import (IVA exempt) 
2020   0332 2311B 2270600    8.100.-euros 
2021   0332 2311B 2270600    18.900.-euros 
 

Total: 27.000.-euros (IVA exempt) 
 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius Pressupostos. 
 
Tercer.- Fixar la garantia definitiva en la quantitat de 1.350.- euros, de conformitat 
amb el Plec de Condicions particulars, la qual haurà d’ingressar el contractista en el 
termini de 15 dies següents, a comptar de la recepció del present acord. De no 
acomplir-se aquest requisit, per causes imputables a l’adjudicatari, l’Ajuntament 
declararà resolt el contracte. 
 
Quart.- Comunicar les dades relatives a la modificació d’aquest contracte al Registre 
Públic de Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el 
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termini dels tres mesos següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que 
preveu el TRLCSP, i difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del 
principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent al 
Portal de Transparència, 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. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord al departament d’Acció Social, a la Sra. Montserrat 
Sanllehy Gilabert i a l’empresa adjudicatària. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt cinquè.- Aprovar la 1ª i última pròrroga del contracte d’ Assistència per 
l’actualització del cadastre urbà del municipi de Cornellà de Llobregat, 
adjudicat a “DRB CARTO S.L.”, pel període comprès entre el 1 de juliol de 
2020 i el 30 de juny de 2021. 
 

Aprovar 1ª i última pròrroga contracte: 
“DRB CARTO S.L.” 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’informe de la Cap de l’Àrea de Gestió Tributària, amb el vist i plau de la seva 
Regidoria, de data 28 de maig de 2020 relatiu a la 1ª i última pròrroga del contracte 
d’Assistència per l’actualització del cadastre urbà del municipi de Cornellà de 
Llobregat, concertat amb l’empresa DRB CARTO S.L. segons acord de Junta de Govern 
Local de data 15 de juny de 2018, amb efectes de l’1 de juliol de 2018 fins el 30 de 
juny de 2020. 
 
Vista la clàusula del Plec de Condicions del contracte que preveu la possibilitat de 
prorrogar expressament el contracte. 
 
Vist l’escrit presentat per l’empresa “DRB CARTO S.L.” amb registre d’entrada núm. 
2020-16280-E, de data 20 de maig de 2020, mitjançant el qual accepta la pròrroga de 
l’esmentat contracte. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret 2019/2497 de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
província de data 2 de juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Economia i 
Administració proposa l’adopció dels presents 
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ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la 1ª i última pròrroga del contracte d’ Assistència per l’actualització 
del cadastre urbà del municipi de Cornellà de Llobregat, adjudicat segons acord de 
Junta de Govern Local de data 15 de juny de 2018 a “DRB CARTO S.L.”, pel período 
comprès entre el 1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021, per un pressupost de 
24.793,39.- euros (IVA exclòs), més 5.206,61.- euros d’IVA 21 %, fent un total de 
30.000,00.- euros (IVA inclòs). 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual amb aplicació als 
exercicis i pels imports següents: 
 
Exercici  Partida Pressupostària      Import (IVA Inclòs) 
2020  0777 9320A 2270600 –C.P.S./ASISTÈNCIA TÈCNICA G. TRIBUTÀRIA  12.500,00.- euros 
2021  0777 9320A 2270600 –C.P.S./ASISTÈNCIA TÈCNICA G. TRIBUTÀRIA 17.500,00.- euros 
 

Total: 30.000,00.- euros (IVA Inclòs 
 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius Pressupostos. 
 
Tercer.- Fixar la garantia definitiva en la quantitat de 1.239,67.- euros, de 
conformitat amb el Plec de Condicions particulars, la qual haurà d’ingressar el 
contractista en el termini de 15 dies següents, a comptar de la recepció del present 
acord. De no acomplir-se aquest requisit, per causes imputables a l’adjudicatari, 
l’Ajuntament declararà resolt el contracte. 
 
Quart.- Comunicar les dades relatives a la modificació d’aquest contracte al Registre 
Públic de Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el 
termini dels tres mesos següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que 
preveu el TRLCSP, i difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del 
principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent al 
Portal de Transparència, 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. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord al departament de Gestió Tributària, i a l’empresa 
adjudicatària. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt sisè.- Aprovar la 2ª i darrera pròrroga del contracte de per la prestació 
del Servei d’activitats aquàtiques de la piscina de Can Millars de Cornellà de 
Llobregat concertat amb L’empresa “Llop Gestió Esportiva, S.L., pel període 
comprès entre l’1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021. 
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Aprovar 2ª pròrroga contracte  
Otorgat a “Llop Gestió Esportives S.L.” 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’informe del Cap de L’Àrea de Gestió d’Esports de L’ajuntament de Cornellà de 
Llobregat de data 7 de maig de 2020 amb el vist i plau de la seva Regidoria relatiu a 
la 2ª i darrera pròrroga del contracte per la prestació del Servei d’activitats 
aquàtiques de la piscina de Can Millars de Cornellà de Llobregat concertat amb 
L’empresa “Llop Gestió Esportiva, S.L.”,segons Decret d’Alcaldia número 3905 de data 
6 de setembre de 2016, i donat compte en la Junta de Govern de data 23 de setembre 
de 2016. 
 
Vista la 1ª pròrroga del contracte de per la prestació del Servei d’activitats 
aquàtiques de la piscina de Can Millars de Cornellà de Llobregat aprovat Junta de 
Govern de data 26 d’abril de 2019. pel període comprès entre l’1 de juliol i el 30 de 
juny de 2020 (Durant el mes d’agost, una setmana per Nadal i una altra setmana per 
Setmana Santa, el Servei restarà tancat). 
 
Vista la clàusula 3 del Plec de Condicions del contracte que preveu la possibilitat de 
prorrogar expressament el contracte. 
 
Vist l’escrit presentat per “Llop Gestió Esportiva, S.L.”, amb registre d’entrada núm. 
14597, de data 30 d’abril de 2020 mitjançant el qual accepta la pròrroga de 
l’esmentat contracte. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret 2019/2497 de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
província de data 2 de juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Economia i 
Administració proposa l’adopció dels presents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la 2ª i darrera pròrroga del contracte de per la prestació del Servei 
d’activitats aquàtiques de la piscina de Can Millars de Cornellà de Llobregat concertat 
amb L’empresa “Llop Gestió Esportiva, S.L.”, segons Decret d’Alcaldia número 3905 
de data 6 de setembre de 2016, i donat compte en la Junta de Govern de data 23 de 
setembre de 2016. Per un pressupost de 285.382,41.-euros (IVA exclòs) més 
59.930,30.-euros d’IVA 21%, fent un total de 345.312,71.-euros (IVA Inclòs), pel 
període comprès entre l’1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual amb aplicació als 
exercicis i pels imports següents: 
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Exercici   Partida Pressupostària     Import (IVA inclòs) 
2020   0663 3420A 2279900– CPS GESTIÓ PISCINES   117.396,59€ (Iva inclòs) 
2021   0663 3420A 2279900– CPS GESTIÓ PISCINES   227.916,12€ ( Iva inclòs) 

 
Total 345.312,71€ (Iva inclòs) 

 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius Pressupostos. 
 
Tercer.- Fixar la garantia definitiva en la quantitat de 14.269,12.- euros, de 
conformitat amb el Plec de Condicions particulars, la qual haurà d’ingressar el 
contractista en el termini de 15 dies següents, a comptar de la recepció del present 
acord. De no acomplir-se aquest requisit, per causes imputables a l’adjudicatari, 
l’Ajuntament declararà resolt el contracte. 
 
Quart.- Comunicar les dades relatives a la modificació d’aquest contracte al Registre 
Públic de Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el 
termini dels tres mesos següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que 
preveu el TRLCSP, i difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del 
principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent al 
Portal de Transparència, 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. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord al departament d’Esports, al Sr. Abel Rojo Pita i a 
l’empresa adjudicatària.  

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt setè.- Aprovar la primera pròrroga del contracte de Servei d’atenció a 
persones residents a Cornellà de Llobregat (Oficina Tècnica Laboral) amb un 
diagnòstic acreditat de trastorn mental, a fi de facilitar-ne la inserció o 
millora de l’ocupació, adjudicat a “CENTRE D’HIGIENE MENTAL DE 
CORNELLÀ, S.C.C.L”, pel període comprès entre el 1 de desembre de 2020 i el 
30 de novembre de 2021. 
 

Aprovar 1ª pròrroga contracte  atorgat a 
“Centre d’higiene Mental de Cornellà S.C.C.L.” 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
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Vist l’informe del Cap d’Àrea de Gestió de Polítiques d’Ocupació amb el vist i plau de 
la seva Regidor de data 11 de maig de 2020, relatiu a la primera pròrroga del 
contracte de Servei d’atenció a persones residents a Cornellà de Llobregat (Oficina 
Tècnica Laboral), amb un diagnòstic acreditat de trastorn mental, a fi de facilitar-ne 
la inserció o millora del’ocupació concertat amb “CENTRE D’HIGIENE MENTAL DE 
CORNELLÀ, S.C.C.L”., segons Acord de la Junta de Govern de data 15 de novembre de 
2019. 
 
Vista la clàusula 7 del Plec de Condicions del contracte que preveu la possibilitat de 
prorrogar expressament el contracte. 
 
Vist l’escrit presentat per “CENTRE D’HIGIENE MENTAL DE CORNELLÀ, S.C.C.L” amb 
registre d’entrada núm. 15898, de data 15 de maig de 2020 mitjançant el qual 
accepta la pròrroga de l’esmentat contracte. 
 
Vista la “Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la 
que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo” que en el seu punt 
desè estableix: 
 
“Con efectos desde el 1 de junio de 2020, se derogará la disposición adicional tercera 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, relativa a la suspensión de plazos 
administrativos. Desde esa misma fecha, el cómputo de los plazos que hubieran sido 
suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con 
rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas” 
 
Atès que la propera Junta de Govern Local està prevista que se celebri amb 
posterioritat a l’ 1 de juny de 2020, i per tant, ja haurà entrat en vigor l’esmentada 
resolución d’aixecament de terminis. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret 2019/2497 de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
província de data 2 de juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Economia i 
Administració proposa l’adopció dels presents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la primera pròrroga del contracte de Servei d’atenció a persones 
residents a Cornellà de Llobregat (Oficina Tècnica Laboral) amb un diagnòstic 
acreditat de trastorn mental, a fi de facilitar-ne la inserció o millora de l’ocupació, 
adjudicat segons Acord de la Junta de Govern Local de data 15 de novembre de 2019 
a “CENTRE D’HIGIENE MENTAL DE CORNELLÀ, S.C.C.L”, pel període comprès entre el 1 
de desembre de 2020 i el 30 de novembre de 2021 per un pressupost de 17.556,00.-
euros, IVA exclòs, més 1.755,60 d’IVA 10 %, fent un total de 19.311,60 euros IVA 
inclòs. 
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de tramitació anticipada, amb aplicació als 
exercicis i pels imports següents: 
 
Exercici   Partida Pressupostària    Import (IVA inclòs) 
2021   0553.2411I.2270600    19.311,60 € 

 
Total 19.311,60 € (IVA inclòs) 

 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos i sotmetre l’eficàcia 
de l’ adjudicació d’ aquest contracte a la condició suspensiva de crèdit adequat i 
suficient per a l’exercici 2021 en el què normalment hi ha crèdit. 
 
Tercer.- Fixar la garantia definitiva en la quantitat de 887,80.- euros, de conformitat 
amb el Plec de Condicions particulars, la qual haurà d’ingressar el contractista en el 
termini de 15 dies següents, a comptar de la recepció del present acord. De no 
acomplir-se aquest requisit, per causes imputables a l’adjudicatari, l’Ajuntament 
declararà resolt el contracte. 
 
Quart.- Comunicar les dades relatives a la pròrroga d’aquest contracte al Registre 
Públic de Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el 
termini dels tres mesos següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que 
preveu la Llei 9/2017 de CSP de 8 de novembre i difondre el contingut d’aquesta 
resolució en compliment del principi de transparència, mitjançant la seva publicació 
actualitzada i permanent al Portal de Transparència, 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. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord al departament de Polítiques d’Ocupació, i a 
l’empresa adjudicatària. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt vuitè.- Estimar la instància presentada per LLIRKA SERVEIS DE 
MONITORATGE, S.L, i aprovar la continuïtat en el pagament del contracte de 
“Servei de coordinació i monitoratge de l’Escola Esportiva Social de Primària, 
ubicada en els centres escolars de Dolors Almeda, Torre de la Miranda i 
Ignasi Iglesias (zones) i de l’Escola Esportiva Social de Secundària, ubicades al 
Espai Esportiu Sant Ildefons, Camp de Futbol Sant Ildefons i Pavelló Riera” 
des de la data de la seva suspensió. 
 

Estimar instància de LLIRKA SERVEIS  
DE MONITORATGE S.L. 

 



 

 16

Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vista la resolució número 2020/1329, de data 8 d’abril de 2020, de canvi de 
responsable i suspensió del contracte de Servei de coordinació i monitoratge de 
l’Escola Esportiva Social de Primària, ubicada en els centres escolars de Dolors 
Almeda, Torre de la Miranda i Ignasi Iglesias (zones) i de l’Escola Esportiva Social de 
Secundària, ubicades al Espai Esportiu Sant Ildefons, Camp de Futbol Sant Ildefons i 
Pavelló Riera, segons Decret d’alcaldia número 18/19 de data 3 de gener de 2019 i 
adjudicat a LLIRKA SERVEIS DE MONITORATGE, S.L., efectiva des del 14 de març de 
2020 fins que la prestació del servei es pugui reprendre. 
 
Vista la instància presentada per LLIRKA SERVEIS DE MONITORATGE, S.L amb número 
de registre d’entrada general 16742, de data 28 de maig de 2020, mitjançant la qual 
manifesten que “(...)es concedeixi un avançament del pagament dels danys i 
perjudicis de les despeses salarials generades des del 14 al 31 de març de 2020 del 
contracte suspens i que ascendeixen a 2.271,34.-euros”. 
 
Vist que, si bé la regulació estatal en la seva redacció original de l’article 34 del Reial 
Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front 
al’impacte econòmic i social del COVID-19, no preveia les bestretes a compte de les 
indemnitzacions, en la disposició final novena del Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de 
maig, pel que s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per 
fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, en el seu apartat primer afegeix 
un paràgraf final a l’apartat 1 d’aquest indicat article 34: “En los contratos de 
servicios y de suministros de prestación sucesiva que hayan quedado suspendidos 
conforme a lo previsto en este apartado, el órgano de contratación podrá conceder a 
instancia del contratista un anticipo a cuenta del importe estimado de la 
indemnización que corresponda. El abono del anticipo podrá realizarse en un solo 
pago o mediante pagos periódicos. Posteriormente, el importe anticipado se 
descontará de la liquidación del contrato. El órgano de contratación podrá exigir para 
efectuar el anticipo que el mismo se asegure mediante cualquiera de las formas de 
garantía previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público”, fent que quedi recollida la possibilitat de cobrar bestretes a instància del 
contractista. 
 
Vist l’informe emès al respecte per la Cap del Departament de Contractació i la Cap 
de l’Àrea de Gestió Administrativa General. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret 2019/2497 de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
província de data 2 de juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Economia i 
Administració proposa l’adopció dels presents 
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ACORDS 
 
Primer.- Estimar la instància presentada per LLIRKA SERVEIS DE MONITORATGE, S.L, a 
la vista de l’addició a l’article 34.1 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-
19, d’un paràgraf final que preveu les bestretes a compte de les indemnitzacions si 
aquestes són sol·licitades a instància del contractista. 
 
Segon.- Aprovar la continuïtat en el pagament del present contracte segons el que 
s’ha establert al punt primer, des de la data de la seva suspensió, el passat 14 de 
març de 2020, i amb la mateixa periodicitat que disposen els seus documents 
contractuals, en concepte de bestreta a compte del pagament dels danys i perjudicis 
en els termes de l’article 34.1 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, i produint-
se la regularització definitiva del pagament, si escau, a la finalització del període de 
suspensió, amb exclusió de l’IVA per tractar-se d’una indemnització i, en 
conseqüència, regularitzar els documents comptables segons s’estableix en els punts 
següents. 
 
Tercer.- Instar al Departament de Gestió d’Esports per tal que, de conformitat als 
anteriors acords, impulsi els documents comptables corresponents a l’import de les 
factures mensuals (o part proporcional si el període és inferior) sense IVA i aprovin els 
decrets pertinents per tal de tramitar el pagament. 
 
Quart.- Posposar la resolució de la instància amb registre general d’entrada número 
16742, de data 28 de maig, pel que respecta a la quantificació de les indemnitzacions, 
al moment en que s’aixequi l’ordre de tancament del centre, prèvia acreditació 
fefaent de llur realitat, efectivitat i quantia, per part de LLIRKA SERVEIS DE 
MONITORATGE, S.L, amb els següents conceptes indemnitzables, de conformitat i en 
els termes regulats a l’article 34.1 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, en la 
redacció donada per la disposició final primera, número deu del Reial Decret-llei 
11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en 
l’àmbit sanitari i econòmic per a fer front al COVID-19: 
 
1r.- Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista a el 

personal que figurés adscrit amb data 14 de març de 2020 l'execució ordinària 
del contracte, durant el període de suspensió. 

 
2n.- Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de 

suspensió del contracte. 
 
3r.- Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i 

equips relatius a el període de suspensió del contracte, adscrits directament a 
l'execució del contracte, sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans 
no van poder ser emprats per altres finalitats diferents durant la suspensió del 
contracte. 
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4t.- Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i 
vinculades a l'objecte del contracte que hagin estat subscrites pel contractista i 
estiguin vigents en el momento de la suspensió del contracte. 

 
Cinquè.- Notificar el present acord al departament de Gestió d’Esports i a l’empresa 
LLIRKA SERVEIS DE MONITORATGE, S.L, pel seu coneixement i efectes adients. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt novè.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció, a favor de l’entitat 
Associació Dones Àrtemis, pel projecte XXIV Concurs de narrativa Dones 
Àrtemis. 
 

Atorgar subvemció XXIV Concurs 
Narrativa Dones Àrtemis. 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’escrit presentat per l’entitat Associació dones Àrtemis en data 12 de febrero de 
2020, amb número general d’entrada 5702, en el qual sol·liciten una subvenció per a 
la realització de l’activitat XXIV Concurs de narrativa dones Àrtemis per import de 
3.500 euros (tres mil cinc-cents). 
 
Vist que en el Pressupost General de l’Ajuntament del present exercici s’ha previst 
l’atorgament de la subvenció esmentada, amb càrrec a la partida pressupostària 
0203 2312ª 4800002, per import de 3.500 euros. 
 
Atès que l’entitat per si sola no pot assumir el cost total de les activitats del projecte 
abans esmentat, que a nivell municipal es considera d’interès social, per no disposar 
de recursos econòmics suficients. 
 
Atès el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la indicada 
Llei i les Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2020, en relació a 
l’atorgament de subvencions que tinguin assignació nominativa en el Pressupost 
Municipal. 
 
Vist el Pla Estratègic en matèria de subvencions d’aquest Ajuntament, pel período 
2020-2023, aprovat per Decret d’Alcaldia 2019/4690 de data 26 de novembre de 
2019, confeccionat a l’empara del que disposa l’esmentada Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, i atès que aquesta convocatòria coincideix plenament amb les línies 
d’actuació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en el sentit de col·laboració amb 
les entitats i persones físiques per a la gestió d’activitats d’interès públic. 
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Atès que, tal com estableix l’article 38 de les Bases d’Execució del vigent Pressupost, 
no és necessària la publicitat i concurrència quan les subvencions tinguin assignació 
nominativa en el pressupost, com és el cas. 
 
Atès el que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 
segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer de la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de l’Administració Local, i 
l’article 2.a i 6 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes 
de Catalunya. 
 
Vistos els informes emesos per la Cap de l’Àrea de Gestió de Polítiques d’Igualtat amb 
el vist-i-plau de la Tinenta d’Alcalde d’Igualtat i Educació i per la Cap de Procediments 
i la Cap de l’Àrea de Gestió Administrativa General. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret número 2497 de data 20 de juny de 2019, que va ser publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona de data 2 de juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde 
d’Economia i Administració proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’atorgament, a favor de l’entitat Associació Dones Àrtemis, de la 
subvenció que tot seguit es detalla: 
 
PROJECTE/ACTIVITAT DATA/PERÍODE EXECUCIÓ APORTACIÓ MUNICIPALPARTIDA 
XXIV Concurs de narrativa Dones Àrtemis. setembre 2019abril 20203.500€ 0203 2312A 4800002 
 
Segon.- Assabentar a l’entitat interessada que haurà d’acceptar per escrit la  
subvenció atorgada dins el termini de deu dies, a partir de la notificació del present 
acord. En el supòsit que no manifesti res en contra durant aquest termini s’entendrà 
acceptada. Que la present subvenció serà compatible amb qualsevol altra concedida 
per altres administracions o en públics o privats. Tanmateix, l’import total de les 
subvencions rebudes per a la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del 
projecte/activitat a desenvolupar. Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o 
obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la 
sol·licitud. L’incompliment de qualsevol dels compromisos per part de l’entitat 
subvencionada, comportarà la revocació de la subvenció i, en conseqüència, el 
reintegrament a l’Ajuntament de les quantitats percebudes amb els corresponents 
interessos de demora, corresponents al període comprès des de la data del seu 
cobrament fins a la del seu reintegrament. A la present subvenció li serà d’aplicació el 
règim d’infraccions i sancions administratives regulat al Títol IV de la citada Llei 
general de subvencions. 
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Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de 3.500 euros amb càrrec a la partida 
pressupostària 0203 2312A 4800002 del present exercici 2020. 
 
Quart.- Aprovar que la forma de pagament de l’esmentada quantitat es realitzi de 
manera anticipada, en concepte de bestreta, i mitjançant transferència bancària amb 
càrrec a la partida assenyalada, no subjecte a garantia de cap tipus. 
 
Cinquè.- Assabentar a la indicada entitat que la justificació l’haurà de fer dins el 
termini màxim de dos mesos, a comptar de la data de finalització de l’execució del 
projecte/realització de l’activitat. En cas d’haver executat el projecte amb anterioritat 
a la concessió de la subvenció s’haurà de justificar dins del termini màxim de dos 
mesos a partir de la data del seu pagament. 
 
La justificació es realitzarà mitjançant la presentació d’una instància signada pel/per 
la Secretari/ària o representant legal de la beneficiària, adreçada al Sr. Alcalde de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, aportant la següent documentació (Annex J-
1):  
 
1. Memòria del projecte/activitat subvencionat/da signat/da pel/per la Secretari/ària 
o representant legal, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats 
obtinguts (Annex J-2). 
 
2. Memòria econòmica, signada pel/per la Secretari/ària o representant legal, 
justificativa de tots els ingressos relatius al projecte subvencionat i de total de les 
despeses efectuades, amb indicació dels creditors, número de factura, import i data 
d’emissió, així com assenyalant quines són les factures que es justifiquen a 
l’Ajuntament per a la subvenció atorgada. (S’hauran de relacionar totes les factures 
del projecte i assenyalar amb una “X” les que s’imputen i s’adjunten a la justificació 
de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat) (Annex J-3). 
 
3. Factures originals o fotocòpies compulsades de les despeses destinades a justificar 
la subvenció atorgada, degudament complimentades i amb justificant de pagament 
per un import igual o superior a la quantitat atorgada. 
 
Es consideren despeses subvencionables les que responguin de manera indubtable a 
la naturalesa de l’activitat subvencionada i que es desenvolupin dins del termini 
d’execució del projecte o activitat. No obstant això, no es subvencionaran les begudes 
alcohòliques a partir de 20º ni els productes de tabac. Es considerarà despesa 
realitzada aquella efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del termini 
de justificació determinat en aquest acord. L’import de les despeses indirectes 
imputats a la subvenció no podrà superar el 8% de l’import atorgat. 
 
En el cas que es presentin fotocòpies compulsades, el Departament gestor posarà una 
estampilla en els documents originals on consti que la factura representativa de la 
despesa justificada s’ha aplicat a la justificació de la subvenció atorgada, als efectes 
del control desubvencions concurrents. 
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Les factures i documents equivalents hauran de reunir els requisits establerts pel Reial 
Decret 1619/2012 de 30 de novembre. 
 
D’acord amb l’article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la 
normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la 
intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, no es podran 
realizar pagaments en efectiu d’import igual o superior a 2.500 euros o el seu 
contravalor en moneda estrangera, o aquell import que determini la Llei en cada 
moment, quan alguna de les parts actuï en qualitat d’empresari o professional. 
 
4. Certificat signat pel/per la Secretari/ària o representant legal de la publicitat del 
finançament públic del projecte/activitat amb un exemplar/s del/s original/s de la 
publicitat del finançament públic del projecte subvencionat descrita a l’annex J-4 
(certificat de la publicitat del finançament públic del projecte/activitat) en la qual es 
farà constar el logotip de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i, a més, podrà fer-se 
constar la frase “amb el suport de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat” (Annex J-4). 
 
5. Declaració de les retribucions dels òrgans de direcció o d’administració de l’entitat 
beneficiària (només per a persones jurídiques amb subvencions per un import 
superior a 10.000€) (Annex J-5). 
 
6. Carta de pagament del reintegrament de les quantitats no aplicades amb els 
interessos de demora corresponents, si s’escau. 
 
Sisè.- Les entitats sense ànim de lucre que persegueixen fins d’interès social o cultural, 
el pressupost de les quals sigui inferior a 50.000 euros, les seves obligacions de 
publicitat activa es podran realitzar mitjançant la utilització dels mitjans electrònics 
posats a la seva disposició per l’Administració de la que provingui la major part dels 
ajuts o subvencions percebudes, el que vol dir que, respecte d’aquestes, és a dir, 
respecte de les entitats privades que percebin durant el període d’un any ajuts o 
subvencions públiques en quantia superior a 100.000 euros, o en les que el 40% del 
total dels seus ingressos anuals tingui caràcter d’ajut o subvenció pública, sempre que 
abastin almenys la quantitat de 5.000 euros, quan sigui aquest Ajuntament 
l’administració que més percentatge d’ajuts o subvencions hagi atorgat, d’acord amb 
el que estableixen els articles 3.b) i 5.4. de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, 
deTransparència, accés a la informació pública i bon govern, publicada al BOE núm. 
295 i que va entrar en vigor el dia 10 de desembre de 2014. 
 
Setè.- Assabentar a l’entitat que la resolució de la concessió de la subvenció es podrà 
modificar quan canviï qualsevol de les condicions tingudes en compte per a la seva 
concessió, per circumstàncies sobrevingudes i, en tot cas, per l’obtenció concurrent 
d’altres ingressos i sempre que no perjudiquin els drets de tercers. La sol·licitud de 
modificació s’haurà de presentar abans que finalitzi el termini d’execució del projecte 
subvencionat. 
 
Quan el beneficiari de la subvenció posi de manifest en la justificació que s’han 
produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la seva concessió, que 
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no alteren substancialment la naturalesa o objectius de la subvenció, que haurien 
pogut comportar la modificació de la resolució, conforme al que disposa l’apartat 
anterior, havent-ne omès el tràmit d’autorització administrativa prèvia per a la seva 
aprovació, l’Òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació 
presentada, sempre i quan aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers. 
En aquets supòsit caldrà informe de l’instructor de l’expedient i del cap Tècnic 
corresponent, si s’escau. 
 
Vuitè.- 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. 
 
Novè.- Trametre el present acord a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en 
compliment d’allò que disposen els articles 17.3b), 18 i 20 de la Llei 38/2003, general 
de subvencions. 
 
Desè.- Notificar al departament de Polítiques d’Igualtat i a l’entitat interessada 
aquest acord pel seu coneixement i efectes.  

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
PROPOSTES DE L'ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC  
 
 
Punt desè.- Atorgar al senyor Pau Pla Santolària, llicència urbanística 
municipal pel canvi d’ús d’un local (planta baixa) a habitatge, incloses les 
obres inherents, a la finca de l’Avinguda de Can Corts, 65 local 1 (baixos 3ª). 
 

Atorgar llicència urban. Avinguda 
Can Corts, 65. 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 
Vist l'expedient núm. 25/19Firmadoc, que es detalla en la part dispositiva del present 
acord, per a l'obtenció de la preceptiva llicència urbanística municipal d’obres majors. 
Atès que els actes edificatoris objecte de l'expedient estan subjectes a l'obtenció de 
llicència urbanística municipal de conformitat a l’art.187 del Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme de Catalunya, 
l’art.11.1 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació del P.G.M. i demés 
disposicions concordants i concurrents de legal aplicació.  
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Vist l’informe tècnic de 29/5/20 i l’informe jurídic de data 9/6/20, emesos de 
conformitat amb l’article 188 de l’esmentat Decret legislatiu 1/2010. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 2497/2019, de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona el 2 de juliol de 2019, el Regidor Delegat de Territori i 
Sostenibilitat, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Atorgar al senyor PAU PLA SANTOLÀRIA, llicència urbanística municipal pel 
canvi d’ús d’un local (planta baixa) a habitatge, incloses les obres inherents, a la finca 
de l’Avinguda de Can Corts, 65 local 1 (baixos 3ª), segons projecte amb Id 1306107 de 
data Març 2020 redactat pels l’Arquitectes IGNACIO GALÁN SANTACANA i NURIA 
SEMIS RUIZ amb números de col·legiat 19619-3 i 64381-5, respectivament, del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, per ajustar-se al que disposen les Normes i 
Ordenances del PGM-76. 
 
La documentació tècnica inclou Estudi bàsic de seguretat i salut de mateix amb Id 
1306107, als efectes de l’article 17.1 del Real Decreto 1627/1997. 
 
Entitat inicial: o Local planta baixa. 
 
Entitat definitives: o Habitatge Planta baixa a l’Avinguda Can Corts 65, Local 1(Baixos 
3ª) 
 
Segon.- Supeditar la present llicència a les condicions generals vigents en aquest 
municipi i a les següents condicions especials: 
 
 La superfície útil del habitatge serà la grafiada al projecte que s’autoritza. 
 
 A la façana de l´ obra i a l´ alçada del primer forjat, en un lloc visible de l´ exterior 

es col·locarà un cartell de 80 cm. D´ amplària per 60 cm. D´ alçada amb fons blanc, 
en el que s´ indicarà les dades següents: Número de llicència d´ obra major ; 
Situació de l´ obra ; Promotor ; Data del començament ; D ata d´ acabament ; 
Pròrrogues. 

 
 No es podran iniciar les obres fins que s´aporti a aquest Ajuntament el l’alta de 

l’Impost d’Activitats Econòmiques o Declaració Censal del contractista que habiliti 
l’exercici en aquest Municipi. 

 
Tercer.- Notificar el present Acord a l’/als interessat/s pel seu coneixement i efectes.  

... 
 



 

 24

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt onzè-.- Atorgar a l’empresa R5R PROMOCIONS, S.L., llicència 
urbanística municipal per a la construcció d’edifici plurifamiliar entre 
mitgeres amb 37 habitatges, aparcaments i trasters, a la finca del carrer de 
Camí Antic de Sant Boi, 15 / Carrer Marqués de Cornellà, 84. 
 

Atorgar llicència urban. C/ Camí  
Antic de Sant Boi, 15 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 
Vist l'expedient núm. 49/19Firmadoc, que es detalla en la part dispositiva del present 
acord, per a l'obtenció de la preceptiva llicència urbanística municipal d’obres majors. 
 
Atès que els actes edificatoris objecte de l'expedient estan subjectes a l'obtenció de 
llicència urbanística municipal de conformitat a l’art.187 del Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme de Catalunya, 
l’art.11.1 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació del P.G.M. i demés 
disposicions concordants i concurrents de legal aplicació. 
 
Vist l’informe tècnic de 28/5/20 i l’informe jurídic de data 9/6/20, emesos de 
conformitat amb l’article 188 de l’esmentat Decret legislatiu 1/2010. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 2497/2019, de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona el 2 de juliol de 2019, el Regidor Delegat de Territori i 
Sostenibilitat, proposa a laJunta de Govern Local l’adopció del següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Atorgar a l’empresa R5R PROMOCIONS, S.L., llicència urbanística municipal 
per a construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres amb 37 habitatges, 
aparcaments i trasters, a la finca del carrer de Camí Antic de Sant Boi, 15 / Carrer 
Marqués de Cornellà, 84, segons projecte projecte (ID: 1362426 memòria i 1362427 
plànols) de desembre 2019 signat per l’Arquitecte Bernat Riera Robusté número 
col·legiat del COAC 30.142/6, per ajustar-se al que disposen les Normes i Ordenances 
del PGM-76. 
 
La documentació tècnica inclou Estudi de seguretat i salut amb ID 1362585, signat 
per Miguel Angel Luna Gómez, col·legiat número 7.430 del CAATEEB, als efectes de 
l’article 17.1 del Real Decreto 1627/1997. 
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En data 25 d’octubre de 2019, el Tècnic de Medi Ambient a emès informe favorable 
per producció d’aigua calenta sanitària amb Aerotèrmia. 
 
Segon.- Supeditar la present llicència a les condicions generals vigents en aquest 
municipi i a les següents condicions especials: 
 
 En conformitat amb l’article 34.3 del Decret 64/2014 de 13 de maig, de protecció 

de la legalitat urbanística, no es podran iniciar les obres fins que no s’aporti a 
aquest ajuntament el projecte executiu que defineixi integrament l’obra, 
degudament visat pel col·legi professional, adjunt amb l’informe de la direcció 
facultativa conforme que les obres s’adeqüen al projecte autoritzat. 

 
 En conformitat a l’article 37.3 del decret 64/2014 cal aportar l’acta de l’inici 

d’obres estesa per la direcció facultativa i acreditació d’haver col·locat el cartell 
d’obra. 

 
 No es podran iniciar les obres fins que s'aporti a aquest Ajuntament el l’IAE del 

Contractista, Programa de control de qualitat i Document d'acceptació de residus 
de la construcció que sigui signat per un gestor de residus autoritzat per tal de 
garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. 

 
 No es podran inicial les obres fins que es presenti Projecte tècnic de 

Telecomunicacions d’acord amb la disposició addicional primera de l’ordre ITC 
1644/2011 estableix “La presentación del proyecto de infraestructura común de 
telecomunicaciones convenientemente verificado, podrá ser diferida hasta la 
presentación del proyecto de ejecución arquitectónica de obra al cual deberá 
acompañar.” 

 
 La superfície útil dels habitatges, serà la grafiada en el projecte que s'autoritza. 
 
 Les mitgeres no permanents que queden al descobert hauran de protegir-se amb 

envans pluvials arrebossats i pintats o amb plaques de color o similar. 
 
 Les obres de connexió al clavegueram públic s’hauran de realitzar sota les 

instruccions del departament de via pública i no es podran iniciar sense 
comunicació al aquell departament. 

 
 Que s’emet amb independència de la tramitació prèvia o simultània en aplicació 

de la normativa de prevenció i control ambiental d’activitats. Caldrà valorar, 
atenent a la normativa de prevenció i control ambiental d’activitats i la 
d’activitats recreatives i espectacles públics la necessitat de la llicència d’activitat 
prèvia a la llicència d’obres que s’informa, pel que representa la activitat 
d’aparcament de planta baixa. 
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 Una vegada finalitzada l’obra, s’haurà d’aportar el Certificat Tècnic competent 
d’haver realitzat el Projecte d’ ICT e instal·lació y el Certificat de compliment del 
Decret 201/95 (Empresa gestor de residus de la construcció), per tal de tramitar 
la llicència de primera ocupació. 

 
 Donat que l’edificació proposada està inclosa als supòsits de l’annex 1 de la llei 

3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis, en compliment a l’article 22 de 
la mateixa llei, s’ha emès informe preceptiu en sentit favorable sobre la 
modificació (Generalitat de Catalunya, Direcció general de prevenció, extinció 
d’incendis i salvaments) per tal de concedir la llicència i la mateixa queda 
condicionada a les mesures de seguretat contra incendis que es fixen al mateix i 
que es reprodueixen Observació: a la finalització de les obres / ocupació de 
l’edifici: Com la obra a realitzar està inclosa als supòsits de l’annex 1 de la llei 
3/2010, de prevenció i seguretat en materia d’incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis, una vegada acabada, els titulars de 
l’establiment, l’activitat, la infraestructura o l’edifici han de sol·licitar a una 
entitat col·laboradora de l’Administració (ECA) en l’àmbit de la prevenció i la 
seguretat en materia d’incendis, que efectuï un acte de comprovació per a 
verificar que l’establiment, l’activitat, la infraestructura o l’edifici compleixen 
totes les prescripcions establertes per la legislació sectorial aplicable en prevenció 
i seguretat en matèria d’incendis i, específicament, les establertes per 
l’autorització o llicència sol·licitada. L’entitat col·laboradora ha d’expedir el 
certificat de l’acte de comprovació en el període d’un mes des de la sol·licitud. EN 
EL CAS QUE ENS OCUPA: APARCAMENT. 

 
Tercer.- Notificar el present Acord a l’/als interessat/s pel seu coneixement i efectes. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt dotzè.-  Atorgar a l’empresa ARESTA DESARROLLO INMOBILIARIO S.L., 
llicència urbanística municipal per a la parcel.lació per segregació i agregació 
de parcel.les urbanes, passant de dos parcel.les Registrals (tres cadastrals) a 
dos parcel.les, sense la realització d’obres., a la finca del carrer Marquès de 
Cornellà, 125 baixos i primera i Carrer Rubió i Ors, 150 
 

Atorgar llicència urban. C/ Marquès  
De Cornellà. 125. 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
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Vist l'expedient núm. 100/19F, instruït per a l’aprovació del projecte còpia telemàtica 
ID 1401278 de segregació i agregació, al carrer Marqués de Cornellà 125 redactat per 
l’Arquitecta Alexandra Barrero Gallardo. 
 
Vist que la parcel·lació urbanística només està autoritzada al sòl urbà i al sòl 
urbanitzable, atès que són les úniques classes de sòl en què s’admeten els 
aprofitaments urbans, i que resta totalment prohibida la realització de parcel·lacions 
urbanístiques en sòl no urbanitzable, de conformitat amb allò establert a l’art. 191.3 
del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, i la seva regulació es troba recollida als articles 191 a 195 
de l’esmentat Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 
Vist l’informe tècnic de 10/6/2020 i l’informe jurídic de data 11/6/20, emesos de 
conformitat amb l’article 188 de l’esmentat Decret legislatiu 1/2010. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 2497/2019, de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona el 2 de juliol de 2019, el Regidor Delegat de Territori i 
Sostenibilitat, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Atorgar a l’empresa ARESTA DESARROLLO INMOBILIARIO, S.L., llicència 
urbanística municipal per a la parcel·lació per segregació i agregació de parcel·les 
urbanes, passant de dos parcel·les Registrals (tres cadastrals) a dos parcel·les, sense 
la realització d’obres. Parcel·lació (segregació de part de 2285716DF2728E0002WQ i 
2285716DF2728E0003EW) i agregació (al mateix temps d’allò segregat a la parcel·la 
2285716DF2728E0001QM), amb el resultat de dos parcel·les: una de 127,5 m2 i una 
de 197 m2, a la finca del carrer Marquès de Cornellà, 125 baixos i primera i Carrer 
Rubió i Ors, 150 segons cadastre amb ref. 2285716DF2728E0002WQ, 
2285716DF2728E0003EW i 2285716DF2728E0001QM respectivament), finca número 
333 inscrita al Registre de la Propietat, en el Tomo 369, Llibre 369, Foli 214 i finca 
número 50.564, inscrita en el Registre de la Propietat, en el Tomo 1.268, Llibre 1.268, 
Foli 197, Inscripcions 2ª i 3ª, segons escriptures, segons el projecte redactat per 
l’Arquitecte Alexandra Barrero Gallardo amb número de col·legiat 59292/7 del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya de data 8/6/2020 (amb ID 1401278), per ajustar-
se al que disposen les Normes i Ordenances del PGM-76.  
 
Segon.- Es proposen les seguents noves finques: 
 
 Parcel·les inicials segons escriptures (les superfícies segons recent topogràfic): 
 
1. carrer Marquès de Cornellà, 125 de superfície total 147,5 m2 (formada per la suma 
de 127,5 m2 + 20 m2) 
 
2. carrer Rubió i Ors, 150 de superfície total 176 m2 
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 Parcel·les definitives proposades (les superfícies segons recent topogràfic): 
 
Resultat de la segregació i agregació de parcel·les: 
 
1. carrer Marquès de Cornellà, 125 de superfície total 127,5 m2 
 
2. carrer Rubió i Ors, 150 de superfície total 196 m2 (formada per la suma de 176 m2 
+ 20 m2) 
 
Tercer.- Aprovar la descripció de les finques resultants incloses al projecte còpia 
telemàtica ID 1401278 de segregació i agregació, al carrer Marqués de Cornellà, 125 
redacgtat per l’Arquitecta Alexandra Barrera Gallardo. 
 
Quart.- Supeditar la present llicència a les condicions generals vigents en aquest 
municipi.  
 
Cinqué.- Notificar el present Acord a l’/als interessat/s pel seu coneixement i efectes. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt tretzè.- Atorgar a la senyora RAQUEL LOBO GONZÁLEZ, llicència 
urbanística municipal per a la construcció d’edifici unifamiliar entre 
mitgeres, a la finca del carrer de Torras i Bages, 46, 
 

Atorgar llicència urbanística 
C/ Torras i Bages, 46. 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 
Vist l'expedient núm. 19/20Firmadoc, que es detalla en la part dispositiva del present 
acord, per a l'obtenció de la preceptiva llicència urbanística municipal d’obres majors.  
 
Atès que els actes edificatoris objecte de l'expedient estan subjectes a l'obtenció de 
llicència urbanística municipal de conformitat a l’art.187 del Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme de Catalunya, 
l’art.11.1 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació del P.G.M. i demés 
disposicions concordants i concurrents de legal aplicació. 
 
Vist l’informe tècnic de 11/6/20 i l’informe jurídic de data 11/6/20, emesos de 
conformitat amb l’article 188 de l’esmentat Decret legislatiu 1/2010. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 2497/2019, de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona el 2 de juliol de 2019, el Regidor Delegat de Territori i 
Sostenibilitat, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Atorgar a la senyora RAQUEL LOBO GONZÁLEZ, llicència urbanística 
municipal per a la construcció d’edifici unifamiliar entre mitgeres, a la finca del carrer 
de Torras i Bages, 46, segons projecte bàsic redactat per l’arquitecte David León 
Iñigo, col·legiat número 44.320-4, de data 8/6/20 (amb ID 1399162), per ajustar-se al 
que disposa la Normes iOrdenances del PGM-76. 
 
Documentació que inclou l’expedient, entre d’altres, Estudi bàsic de seguretat i salut 
de les obres, data 2/6/2020 (ID 1390281), redactat per l’arquitecte David León Iñigo, 
col·legiat número 44.320-4, als efectes de l’article 17.1 del Real Decreto 1627/1997. 
 
Al 30 d’abril de 2020, el Tècnic de Medi Ambient emet informe favorable en relació a 
la substitució del sistema d’aigua calenta sanitària amb plaques solars pel sistema 
d’aerotèrmia i que es reprodueix al present informe. 
 
Segon.- Supeditar la present llicència a les condicions generals vigents en aquest 
municipi i a les següents condicions especials: 
 
 No es podran iniciar les obres fins que s’hagi portat a terme l’enderroc de l’edifici 

existent. 
 
 En conformitat amb l’article 34.3 del Decret 64/2014 de 13 de maig, de protecció 

de la legalitat urbanística, no es podran iniciar les obres fins que no s’aporti a 
aquest ajuntament el projecte executiu que defineixi integrament l’obra, 
degudament visat pel col·legi professional, adjunt amb l’informe de la direcció 
facultativa conforme que les obres s’adeqüen al projecte autoritzat. 

 
 En conformitat a l’article 37.3 del decret 64/2014 cal aportar l’acta de l’inici 

d’obres estesa per la direcció facultativa i acreditació d’haver col·locat el cartell 
d’obra. 

 
 A la façana de l’obra i a l’alçada del primer forjat, en un lloc visible de l’exterior es 

col·locarà un cartell de 80 cm. D’amplària per 60 cm. D’alçada amb fons blanc, en 
el que s’indicarà les dades següents: Número de llicència d’obra major; Situació 
de l’obra; Promotor; Data del començament; Data d’acabament; Pròrrogues. 

 
 No es podran iniciar les obres fins que s’aporti a aquest Ajuntament el Programa 

de control de qualitat, l'alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques o Declaració 
Censal del contractista que habiliti l’exercici en aquest Municipi i Document 
d'acceptació de residus de la construcció que sigui signat per integrament l’obra, 
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degudament visat pel col·legi professional, adjunt amb l’informe de la direcció 
facultativa conforme que les obres s’adeqüen al projecte autoritzat. 

 
 En conformitat a l’article 37.3 del decret 64/2014 cal aportar l’acta de l’inici 

d’obres estesa per la direcció facultativa i acreditació d’haver col·locat el cartell 
d’obra. 

 
 A la façana de l’obra i a l’alçada del primer forjat, en un lloc visible de l’exterior es 

col·locarà un cartell de 80 cm. D’amplària per 60 cm. D’alçada amb fons blanc, en 
el que s’indicarà les dades següents: Número de llicència d’obra major; Situació 
de l’obra; Promotor; Data del començament; Data d’acabament; Pròrrogues. 

 
 No es podran iniciar les obres fins que s’aporti a aquest Ajuntament el Programa 

de control de qualitat, l'alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques o Declaració 
Censal del contractista que habiliti l’exercici en aquest Municipi i Document 
d'acceptació de residus de la construcció que sigui signat per un gestor de residus 
autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per 
tipus. 

 
 Les mitgeres no permanents que queden al descobert hauran de protegir-se amb 

envans pluvials arrebossats i pintats o amb plaques de color o similar. 
 
 Les obres de connexió al clavegueram públic, si es preveuen, s’hauran de 

realitzar sota les instruccions del departament de via pública i no es podran 
iniciar sense comunicació al aquell departament. 

 
 Per tal de garantir la seguretat de vianants i vehicles, qualsevol intervenció en el 

procés de l’obra que afecti a la via pública haurà d’haver estat informada 
favorablement pel Departament de via pública i/o Guàrdia urbana. 

 
 La superfície útil dels habitatges, serà la grafiada en el projecte que s'autoritza. 
 
 Una vegada finalitzada l’obra, s’haurà d’aportar el Certificat de compliment del 

Decret 201/95 (Empresa gestor de residus de la construcció), per tal de tramitar 
la llicència de primera ocupació. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt catorzè.- Aprovar el canvi de nom de les parada núm. 39 del Mercat 
Municipal Marsans, adjudicada el seu dia, mitjançant acord de la Junta de 
Govern Local de l´Ajuntament de data 2 de juny de 2010 a María Jesús 
Martínez Peman, a favor de la seva filla Mireia Illa Martínez. 
 

Aprovar canvi nom parada 39,  
Mercar Municipal Marsans. 
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Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 
Vist que la Junta de Govern Local de l´Ajuntament en sessió de data 2 de juny de 
2010, va acordar adjudicar la concessió administrativa de la següent parada: 
 
Parada interior número 39 del Mercat Municipal Marsans, destinada a pesca salada i 
conserves. 
 
Titular: María Jesús Martínez Peman. 
 
Vista la instància presentada per María Jesús Martínez Peman amb DNI 38.400.245-C 
(Data entrada: 04/04/2018. Núm. Registre entrada: 13084) mitjançant la qual 
sol·licita el canvi de nom a favor de la seva filla Mireia Illa Martínez. 
 
Vist l’article 14 del Plec de Condicions de la concessió administrativa de la parada i els 
articles 15 i 17 del Reglament de Mercats Municipals d’Abastament. 
 
Vista l’Ordenança Fiscal número 20 de l’exercici 2018 en el seu article 10 mitjançant 
el qual s’estableix que l’esmentada parada es classifica en la Classe C. 
 
Vist l’annex de tarifes, tercera, apartat 3, on diu: “No estan subjectes a la taxa, amb 
independència de sol·licitar la llicència corresponent, els supòsits que tot seguit es 
detallen: 
 
3.1 Els canvis de titularitat per: 
 
b) Les transmissions “inter vivos”, entre cònjuges o estre ascendents i descendents, 
fins al segon grau de consanguinitat, quan el titular hagi estat declarat en situació de 
jubilació o d’invalidesa permanent per a l’exercici de l’activitat.”. 
 
Vistos els informes favorables emesos per la Directora del Mercat MunicipalMarsans, 
i la Cap de l’Àrea de Gestió d’Activitats, Ordenances i Administració d’Espai Públic. 
 
Vist l’informe de data 13 de març de 2020 del Cap del Departament de Patrimoni. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret 2019/2497 de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
província de data 2 de juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde de Política Territorial i Espai 
públic, proposa l’adopció dels següents: 
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ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el canvi de nom de les parada núm. 39 del Mercat Municipal 
Marsans, adjudicada el seu dia, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 
l´Ajuntament de data 2 de juny de 2010 a María Jesús Martínez Peman, a favor de la 
seva filla Mireia Illa Martínez. 
 
Segon.- Fixar la garantia que haurà de satisfer Mireia Illa Martínez de conformitat a 
l’article 6 del Plec de condicions econòmico-administratives, en la quantitat de 
111,70.-€, la qual haurà de constituir en el termini dels 15 dies hàbils següents, a 
comptar de la recepció de la present notificació. 
 
Tercer.- Retornar a María Jesús Martínez Peman la garantia ingressada en el seu dia 
de 90.-€. 
 
Quart.- Formalitzar el contracte en document administratiu de conformitat al que 
disposa l’article 140 de la Llei de Contractes del Sector Públic dins del termini dels 15 
dies hàbils següents a l’endemà de la notificació del present acord 
 
Cinquè.- Comunicar el present acord als interessats/des, al Director del Mercat 
Municipal corresponent, al Departament d’Activitats i Ordenances Cíviques, al 
Departament de Tresoreria General i la Intervenció Municipal. 
 
Sisè.- 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. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 
Tot seguit es fa avinent que hi ha assumptes que, tot i no ésser a l’Ordre del 
Dia, cal tractar atesa la seva urgència. Per això, i a proposta de l’Alcaldia-
Presidència, s’acorda per unanimitat declarar-los d’urgència, de conformitat 
amb el que disposa l’article 120 del Reglament Orgànic Municipal, i es passa a 
tractar els assumptes següents: 

Ó 
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PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓI 
 
 
Punt urgent primer.-  Aprovar l’atorgament d’una subvenció, a favor de 
l’entitat Club d’Amics del Ferrocarril-Cornellà, Manteniment preventiu i 
correctiu del ferrocarril del Parc de Can Mercader l’any 2020. 
 

Atorgar subvenció entitat “Club 
D’ Amics del Ferrocarril Cornellà”. 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’escrit presentat per l’entitat Club d’Amics del Ferrocarril-Cornellà en data 19 de 
febrer de 2020, amb número general d’entrada 7034, en el qual sol·liciten una 
subvenció per a la realització de l’activitat “Manteniment preventiu i correctiu del 
ferrocarril del Parc de Can Mercader per l’any 2020”, per import de 5.240 euros (cinc 
mil dos-cents quaranta euros). 
 
Vist que en el Pressupost General de l’Ajuntament del present exercici s’ha previst 
l’atorgament de la subvenció esmentada, amb càrrec a la partida pressupostària 
0001 3380A 4800000, per import de 5.240 euros. 
 
Atès que l’entitat per si sola no pot assumir el cost total de les activitats del projecte 
abans esmentat, que a nivell municipal es considera d’interès social, per no disposar 
de recursos econòmics suficients. 
 
Atès el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la indicada 
Llei i les Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2020, en relació a 
l’atorgament de subvencions que tinguin assignació nominativa en el Pressupost 
Municipal. 
 
Vist el Pla Estratègic en matèria de subvencions d’aquest Ajuntament, pel període 
2020-2023, aprovat per Decret d’Alcaldia 2019/4690 de data 26 de novembre de 
2019, confeccionat a l’empara del que disposa l’esmentada Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, i atès que aquesta convocatòria coincideix plenament amb les línies 
d’actuació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en el sentit de col·laboració amb 
les entitats i persones físiques per a la gestió d’activitats d’interès públic.  
 
Atès que, tal com estableix l’article 38 de les Bases d’Execució del vigent Pressupost, 
no és necessària la publicitat i concurrència quan les subvencions tinguin assignació 
nominativa en el pressupost, com és el cas. 
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Atès que el projecte ha estat considerat d’interès públic i social, donada la seva 
incidència en la vida cultural de la ciutat, el nombre de participants i el seu contingut, 
de conformitat amb l’article 25.2.m) de la Llei de Bases i de Règim Local, amb la 
redacció donada per l’article 1.8 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local i l’article 3 de la Llei 9/1993 de 
30 de setembre de Patrimoni Cultural de Catalunya. 
 
Vistos els informes emesos per la Cap del Gabinet Institucional de l’Alcaldia, per la 
Cap de Procediments i per la Cap de l’Àrea de Gestió Administrativa General. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret número 2497 de data 20 de juny de 2019, que va ser publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona de data 2 de juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde 
d’Economia i Administració proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar l’atorgament, a favor de l’entitat Club d’Amics del Ferrocarril-
Cornellà de la subvenció que tot seguit es detalla: 
 
PROJECTE/ACTIVITA DATA/PERÍODE EXECUCIÓ APORTACIÓ MUNICIPAL PARTIDA 
 
Manteniment preventiu i correctiu del ferrocarril del Parc de Can Mercader perl’any 2020 

.01/01/2020  31/12/2020  5.240,00 0001  3380A 4800000 
 
Segon.- Assabentar a l’entitat interessada que haurà d’acceptar per escrit la 
subvenció atorgada dins el termini de deu dies, a partir de la notificació del present 
acord. En el supòsit que no manifesti res en contra durant aquest termini s’entendrà 
acceptada. Que la present subvenció serà compatible amb qualsevol altra concedida 
per altres administracions o en públics o privats. Tanmateix, l’import total de les 
subvencions rebudes per a la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del 
projecte/activitat a desenvolupar. Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o 
obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la 
sol·licitud. L’incompliment de qualsevol dels compromisos per part de l’entitat 
subvencionada, comportarà la revocació de la subvenció i, en conseqüència, el 
reintegrament a l’Ajuntament de les quantitats percebudes amb els corresponents 
interessos de demora, corresponents al període comprès des de la data del seu 
cobrament fins a la del seu reintegrament. A la present subvenció li serà d’aplicació el 
règim d’infraccions i sancions administratives regulat al Títol IV de la citada Llei 
general de subvencions. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de 5.240 euros amb càrrec a la partida 
pressupostària 0001 3380A 4800000 del present exercici 2020. 
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Quart.- Aprovar que la forma de pagament de l’esmentada quantitat es realitzi de 
manera anticipada, en concepte de bestreta, i mitjançant transferencia bancària amb 
càrrec a la partida assenyalada, no subjecte a garantia de cap tipus.  
 
Cinquè.- Assabentar a la indicada entitat que la justificació l’haurà de fer dins el 
termini màxim de dos mesos, a comptar de la data de finalització de l’execució del 
projecte/realització de l’activitat. En cas d’haver executat el projecte amb anterioritat 
a la concessió de la subvenció s’haurà de justificar dins del termini màxim de dos 
mesos a partir de la data del seu pagament. 
 
La justificació es realitzarà mitjançant la presentació d’una instància signada pel/per 
la Secretari/ària o representant legal de la beneficiària, adreçada al Sr. Alcalde de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, aportant la següent documentació (Annex J-
1): 
 
1. Memòria del projecte/activitat subvencionat/da signat/da pel/per la Secretari/ària 
o representant legal, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats 
obtinguts (Annex J-2). 
 
2. Memòria econòmica, signada pel/per la Secretari/ària o representant legal, 
justificativa de tots els ingressos relatius al projecte subvencionat i de total de les 
despeses efectuades, amb indicació dels creditors, número de factura, import i data 
d’emissió, així com assenyalant quines són les factures que es justifiquen a 
l’Ajuntament per a la subvenció atorgada. (S’hauran de relacionar totes les factures 
del projecte i assenyalar amb una “X” les que s’imputen i s’adjunten a la justificació 
de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat) (Annex J-3). 
 
3. Factures originals o fotocòpies compulsades de les despeses destinades a justificar 
la subvenció atorgada, degudament complimentades i amb justificant de pagament 
per un import igual o superior a la quantitat atorgada. 
 
Es consideren despeses subvencionables les que responguin de maneraindubtable a la 
naturalesa de l’activitat subvencionada i que es desenvolupin dins del termini 
d’execució del projecte o activitat. No obstant això, no es subvencionaran les begudes 
alcohòliques a partir de 20º ni els productes de tabac. Es considerarà despesa 
realitzada aquella efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del termini 
de justificació determinat en aquest acord. L’import de les despeses indirectes 
imputats a la subvenció no podrà superar el 8% de l’import atorgat. 
 
En el cas que es presentin fotocòpies compulsades, el Departament gestor posarà una 
estampilla en els documents originals on consti que la factura representativa de la 
despesa justificada s’ha aplicat a la justificació de la subvenció atorgada, als efectes 
del control de subvencions concurrents. 
 
Les factures i documents equivalents hauran de reunir els requisits establerts pel Reial 
Decret 1619/2012 de 30 de novembre. 
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D’acord amb l’article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la 
normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la 
intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, no es podrán 
realitzar pagaments en efectiu d’import igual o superior a 2.500 euros o el seu 
contravalor en moneda estrangera, o aquell import que determini la Llei en cada 
moment, quan alguna de les parts actuï en qualitat d’empresari o professional. 
 
4. Certificat signat pel/per la Secretari/ària o representant legal de la publicitat del 
finançament públic del projecte/activitat amb un exemplar/s del/s original/s de la 
publicitat del finançament públic del projecte subvencionat descrita a l’annex J-4 
(certificat de la publicitat del finançament públic del projecte/activitat) en la qual es 
farà constar el logotip de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i, a més, podrà fer-se 
constar la frase “amb el suport de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat” (Annex J-4). 
 
5. Declaració de les retribucions dels òrgans de direcció o d’administració de l’entitat 
beneficiària (només per a persones jurídiques amb subvencions per un import 
superior a 10.000€) (Annex J-5). 
 
6. Carta de pagament del reintegrament de les quantitats no aplicades amb els 
interessos de demora corresponents, si s’escau.  
 
Sisè.- Les entitats sense ànim de lucre que persegueixen fins d’interès social o cultural, 
el pressupost de les quals sigui inferior a 50.000 euros, les seves obligacions de 
publicitat activa es podran realitzar mitjançant la utilització dels mitjans electrònics 
posats a la seva disposició per l’Administració de la que provingui la major part dels 
ajuts o subvencions percebudes, el que vol dir que, respecte d’aquestes, és a dir, 
respecte de les entitats privades que percebin durant el període d’un any ajuts o 
subvencions públiques en quantia superior a 100.000 euros, o en les que el 40% del 
total dels seus ingressos anuals tingui caràcter d’ajut o subvenció pública, sempre que 
abastin almenys la quantitat de 5.000 euros, quan sigui aquest Ajuntament 
l’administració que méspercentatge d’ajuts o subvencions hagi atorgat, d’acord amb 
el que estableixen elsarticles 3.b) i 5.4. de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicada al BOE núm. 295 
i que va entrar en vigor el dia 10 de desembre de 2014. 
 
Setè.- Assabentar a l’entitat que la resolució de la concessió de la subvenció es podrà 
modificar quan canviï qualsevol de les condicions tingudes en compte per a la seva 
concessió, per circumstàncies sobrevingudes i, en tot cas, per l’obtenció concurrent 
d’altres ingressos i sempre que no perjudiquin els drets de tercers. La sol·licitud de 
modificació s’haurà de presentar abans que finalitzi el termini d’execució del projecte 
subvencionat. 
 
Quan el beneficiari de la subvenció posi de manifest en la justificació que s’han 
produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la seva concessió,  que 
no alteren substancialment la naturalesa o objectius de la subvenció, que 
haurienpogut comportar la modificació de la resolució, conforme al que disposa 
l’apartat anterior, havent-ne omès el tràmit d’autorització administrativa prèvia per a 
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la seva aprovació, l’Òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació 
presentada,sempre i quan aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers. 
En aquets supòsit caldrà informe de l’instructor de l’expedient i del cap Tècnic 
corresponent, si s’escau. 
 
Vuitè.- 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. 
 
Novè.- Trametre el present acord a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en 
compliment d’allò que disposen els articles 17.3b), 18 i 20 de la Llei 38/2003, general 
de subvencions. 
 
Desè.- Notificar al Gabinet Institucional de l’Alcaldia, a l’entitat interessada aquest 
acord pel seu coneixement i efectes. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt urgent segon.- .Deixar sense efecte les Bases Particulars que regulen la 
convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a projectes de colònies, campaments (inclosos rutes i camps 
de treball) i casals a Cornellà de Llobregat per l’exercici 2020, aprovades per 
la Junta de Govern Local de data 13 de desembre de 2019.  
 

Deixar sense efectes Bases regulen convocatòria 
Projectes de colònies, campaments i Casals 2020”. 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist que la Junta de Govern Local en sessió de data 13 de desembre de 2019, va 
aprovar les Bases Particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de colònies, 
campaments (inclosos rutes i camps de treball) i casals a Cornellà de Llobregat per a 
l’exercici 2020. 
 
Atès que el termini per a la presentació de sol·licituds de subvenció, va ser del dia 18 
de febrer a 16 de març, ambdós inclosos, del present exercici. 
 
Vist que en el pressupost del present exercici de 2020 estava previst l’atorgament de 
les indicades subvencions, amb càrrec a la següent 
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partida0661.3371D.4800000/Transferència entitats temps lliure per import de 
72.600€. 
 
Atès que l’11 de març de 2020 l'Organització Mundial de la Salut va declarar la 
pandèmia internacional davant la situació d’emergència de salut pública provocada 
pel COVID-19. 
 
Vist el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a 
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial 
decret 465/2020, de 17 de març, així com les seves pròrrogues. 
 
Atès que les actuacions de foment s’han vist afectades per la pandèmia provocada pel 
COVID-19, amb efectes desfavorables a les persones beneficiàries i perceptores de 
subvencions i ajuts. 
 
Atès que es voluntat de l’Ajuntament possibilitar l’execució dels projectes, actuacions 
i activitats als quals la situació generada per la pandèmia pot impedir el compliment 
de les finalitats per a les quals han estat aprovades les bases reguladores de les 
subvencions i, per altra, es convenient que els òrgans concedents de les subvencions 
facin ús de les eines de la normativa aplicable en matèria de subvencions i de 
procediment administratiu comú, per tal de flexibilitzar al màxim i afavorir el 
compliment de la finalitat de les subvencions per part dels beneficiaris. 
 
Per tot això, i en el marc de les mesures excepcionals derivades de l’estat d’alarma 
declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat 
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es 
considera convenient adoptar mesures extraordinàries en relació a l’atorgament de 
les subvencions. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de Procediments i la Cap de l’Àrea de Gestió 
Administrativa General. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant 
Decret núm. 2497/2019 de data 20 de juny de 2019, que va ser publicat al Butlletí 
Oficial de la Província el 2 de juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde d’Economia i 
Administració proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Deixar sense efecte les Bases Particulars que regulen la convocatòria per a la 
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de 
colònies, campaments (inclosos rutes i camps de treball) i casals a Cornellà de 
Llobregat per l’exercici 2020, aprovades per la Junta de Govern Local de data 13 de 
desembre de 2019. 
 
Segon.- Deixar sense efecte la convocatòria pública d’aquestes subvencions. 
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Tercer.- Deixar sense efecte la disposició de la despesa per import de 72.600,- euros 
amb aplicació a la partida 0661 3371D 4800000 per Transferències entitats temps 
lliure, en aplicació de l’exercici 2020. 
 
Quart.- Trametre aquest acord a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en 
compliment d’allò que disposen els articles 18.1 i 20 de la Llei 38/2003, general de 
subvencions. 
 
Cinquè.- Notificar a l’Àrea de d’Igualtat i Educació i a les entitats interessades aquest 
acord pel seu coneixement i efectes. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt urgent tercer.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció, a favor de 
l’entitat Associació Botiga Solidaria de Cornellà de Llobregat, pel projecte 
“Botiga Solidaria 2020”.  
 

Atorgar subvenció “Botiga Solidaris 2020” 
 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’escrit presentat per l’entitat Associació Botiga Solidària de Cornellà de Llobregat 
en data 13 de març de 2020, amb número general d’entrada 11518, en el qual 
sol·liciten una subvenció per a la realització del projecte Botiga Solidaria per import 
de 57.500 euros (cinquanta-set mil cinc- cents euros). 
 
Vist que en el Pressupost General de l’Ajuntament del present exercici s’ha previst 
l’atorgament de la subvenció esmentada, amb càrrec a la partida pressupostària 
0332 2311C 4800011, per import de 57.500 euros. 
 
Atès que l’entitat per si sola no pot assumir el cost total de les activitats del projecte 
abans esmentat, que a nivell municipal es considera d’interès social, per no disposar 
de recursos econòmics suficients. 
 
Atès el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la indicada 
Llei i les Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2020, en relació a 
l’atorgament de subvencions que tinguin assignació nominativa en el Pressupost 
Municipal. 
 
Vist el Pla Estratègic en matèria de subvencions d’aquest Ajuntament, pel período 
2020-2023, aprovat per Decret d’Alcaldia 2019/4690 de data 26 de novembre de 
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2019, confeccionat a l’empara del que disposa l’esmentada Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, i atès que aquesta convocatòria coincideix plenament amb les línies 
d’actuació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en el sentit de col·laboració amb 
les entitats i persones físiques per a la gestió d’activitats d’interès públic. 
 
Atès que, tal com estableix l’article 38 de les Bases d’Execució del vigent Pressupost, 
no és necessària la publicitat i concurrència quan les subvencions tinguin assignació 
nominativa en el pressupost, com és el cas. 
 
Atès el que disposa l’article 25 apartat 1 i apartat 2.e) de la Llei 7/1985, 2 d’abril, 
reguladora de la Llei de Bases i de Règim Local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, així com 
l’article 31 de laLlei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya, el 
municipi, pot exercí en tot cas com a competències pròpies, en els terminis de la 
legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, competències en matèria 
d’avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a 
persones en situació de risc o exclusió social. 
 
Vistos els informes emesos pel Cap de l’Àrea de Gestió d’Acció Social, i per la Cap de 
Procediments i la Cap de l’Àrea de Gestió Administrativa General. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret número 2497 de data 20 de juny de 2019, que va ser publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona de data 2 de juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde 
d’Economia i Administració proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’atorgament, a favor de l’entitat Associació Botiga Solidaria de 
Cornellà de Llobregt, de la subvenció que tot seguit es detalla: 
 
PROJECTE/ACTIVITAT DATA/PERÍODE EXECUCIÓ APORTACIÓMUNICI  PALPARTIDA 
Botiga Solidaria Any  2020   57.500€  0332 2311C 4800011 
 
Segon.- Assabentar a l’entitat interessada que haurà d’acceptar per escrit la 
subvenció atorgada dins el termini de deu dies, a partir de la notificació del present 
acord. En el supòsit que no manifesti res en contra durant aquest termini s’entendrà 
acceptada. Que la present subvenció serà compatible amb qualsevol altra concedida 
per altres administracions o en públics o privats. Tanmateix, l’import total de les 
subvencions rebudes per a la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del 
projecte/activitat a desenvolupar. Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o 
obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la 
sol·licitud. L’incompliment de qualsevol dels compromisos per part de l’entitat 
subvencionada, comportarà la revocació de la subvenció i, en conseqüència, el 
reintegrament a l’Ajuntament de les quantitats percebudes amb els corresponents 
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interessos de demora, corresponents al període comprès des de la data del seu 
cobrament fins a la del seu reintegrament. A la present subvenció li serà d’aplicació el 
règim d’infraccions i sancions administratives regulat al Títol IV de la citada Llei 
general de subvencions. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de 57.500 euros amb càrrec a la partida 
pressupostària 0332 2311C 4800011 del present exercici 2020. 
 
Quart.- Aprovar que la forma de pagament de l’esmentada quantitat es realitzi de 
manera anticipada, en concepte de bestreta, i mitjançant transferència bancària amb 
càrrec a la partida assenyalada, no subjecte a garantia de cap tipus. 
 
Cinquè.- Assabentar a la indicada entitat que la justificació l’haurà de fer dins el 
termini màxim de dos mesos, a comptar de la data de finalització de l’execució del 
projecte/realització de l’activitat. En cas d’haver executat el projecte amb anterioritat 
a la concessió de la subvenció s’haurà de justificar dins del termini màxim de dos 
mesos a partir de la data del seu pagament. 
 
La justificació es realitzarà mitjançant la presentació d’una instància signada pel/per 
la Secretari/ària o representant legal de la beneficiària, adreçada al Sr. Alcalde de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, aportant la següent documentació (Annex J-
1): 
 
1. Memòria del projecte/activitat subvencionat/da signat/da pel/per la Secretari/ària 
o representant legal, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats 
obtinguts (Annex J-2). 
 
2. Memòria econòmica, signada pel/per la Secretari/ària o representant legal, 
justificativa de tots els ingressos relatius al projecte subvencionat i de total de les 
despeses efectuades, amb indicació dels creditors, número de factura, import i data 
d’emissió, així com assenyalant quines són les factures que es justifiquen a 
l’Ajuntament per a la subvenció atorgada. (S’hauran de relacionar totes les factures 
del projecte i assenyalar amb una “X” les que s’imputen i s’adjunten a la justificació 
de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat) (Annex J-3). 
 
3. Factures originals o fotocòpies compulsades de les despeses destinades a justificar 
la subvenció atorgada, degudament complimentades i amb justificant de pagament 
per un import igual o superior a la quantitat atorgada. 
 
Es consideren despeses subvencionables les que responguin de manera indubtable a 
la naturalesa de l’activitat subvencionada i que es desenvolupin dins del termini 
d’execució del projecte o activitat. No obstant això, no es subvencionaran les begudes 
alcohòliques a partir de 20º ni els productes de tabac. Es considerarà despesa 
realitzada aquella efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del termini 
de justificació determinat en aquest acord. L’import de les despeses indirectes 
imputats a la subvenció no podrà superar el 8% de l’import atorgat. 
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En el cas que es presentin fotocòpies compulsades, el Departament gestor posarà una 
estampilla en els documents originals on consti que la factura representativa de la 
despesa justificada s’ha aplicat a la justificació de la subvenció atorgada, als efectes 
del control de subvencions concurrents. 
 
Les factures i documents equivalents hauran de reunir els requisits establerts pel Reial 
Decret 1619/2012 de 30 de novembre. 
 
D’acord amb l’article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la 
normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la 
intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, no es podran 
realizar pagaments en efectiu d’import igual o superior a 2.500 euros o el seu 
contravalor en moneda estrangera, o aquell import que determini la Llei en cada 
moment, quan alguna de les parts actuï en qualitat d’empresari o professional. 
 
4. Certificat signat pel/per la Secretari/ària o representant legal de la publicitat del 
finançament públic del projecte/activitat amb un exemplar/s del/s original/s de la 
publicitat del finançament públic del projecte subvencionat descrita a l’annex J-4 
(certificat de la publicitat del finançament públic del projecte/activitat) en la qual es 
farà constar el logotip de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i, a més, podrà fer-se 
constar la frase “amb el suport de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat” (Annex J-4). 
 
5. Declaració de les retribucions dels òrgans de direcció o d’administració de l’entitat 
beneficiària (només per a persones jurídiques amb subvencions per un import 
superior a 10.000€) (Annex J-5). 
 
6. Carta de pagament del reintegrament de les quantitats no aplicades amb els 
interessos de demora corresponents, si s’escau. 
 
7.Acreditar la coordinació amb els serveis socials bàsics municipals mitjançant 
informe emès per la Cap de l’Àrea de Gestió d’Acció Social. 
 
8) Acreditar que les persones ateses han estat derivades pels serveis socials 
municipals mitjançant informe emès per la Cap de l’Àrea de Gestió d’Acció Social. 
 
9) Acreditar que l’Entitat està inscrita al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments 
Socials. 
 
10) Acreditar i garantir que el local on es presta el servei reuneix les següents 
condicions mitjançant informe emès pel Tècnic Municipal mitjançant informe emès 
pel tècnic competent (Arquitecte Tècnic i/o arquitecta). 
 

 Local salubre, ventilat i de fàcil neteja. 
 

 Preferentment, en planta baixa o primer pis, tenint en compte l’accessibilitat. 
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 Accés directe a l’espai on es presta el servei, sempre que l’estructura i la 
distribució del local ho permetin. 

 
 Superfície adequada per desenvolupar el projecte, que permeti la prestació 

del servei en condicions dignes. 
 

 Infraestructura necessària d’acord amb el tipus d’aliments que distribueix (en 
el cas de distribuir aliment fresc o congelat, caldrà disposar de càmeres 
frigorífiques, congeladors, etc). 

 
 En referència a instal·lacions i característiques generals de l’edificació, cal que 

no suposin cap perill per les persones. 
 
11) Acreditar que compleix la normativa sanitària i les recomanacions respecte de la 
manipulació d’aliments seguin les recomanacions establertes a la “Guia de pràctiques 
correctes d’higiene per l’aprofitament segur del menjar en els sectors de la 
restauració i comerç minorista, validada oficialment per les autoritats competents de 
Catalunya”, mitjançant certificat d’empresa homologat en quant al carnet de 
manipulador, i informe de la Cap de l’Àrea de Salut Pública i Consum per a la resta 
d’aspectes. 
 
12) Acreditar el compliment de la normativa en matèria de gestió de residus. 
 
13) Acreditar o disposar d’un programa informàtic per a la gestió de les bases de 
dades dels beneficiaris. 
 
Sisè.- Les entitats sense ànim de lucre que persegueixen fins d’interès social o cultural, 
el pressupost de les quals sigui inferior a 50.000 euros, les seves obligacions de 
publicitat activa es podran realitzar mitjançant la utilització dels mitjans electrònics 
posats a la seva disposició per l’Administració de la que provingui la major part dels 
ajuts o subvencions percebudes, el que vol dir que, respecte d’aquestes, és a dir, 
respecte de les entitats privades que percebin durant el període d’un any ajuts o 
subvencions públiques en quantia superior a 100.000 euros, o en les que el 40% del 
total dels seus ingressos anuals tingui caràcter d’ajut o subvenció pública, sempre que 
abastin almenys la quantitat de 5.000 euros, quan sigui aquest Ajuntament 
l’administració que més percentatge d’ajuts o subvencions hagi atorgat, d’acord amb 
el que estableixen els articles 3.b) i 5.4. de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicada al BOE núm. 295 
i que va entrar en vigor el dia 10 de desembre de 2014. 
 
Setè.- Assabentar a l’entitat que la resolució de la concessió de la subvenció es podrà 
modificar quan canviï qualsevol de les condicions tingudes en compte per a la seva 
concessió, per circumstàncies sobrevingudes i, en tot cas, per l’obtenció concurrent 
d’altres ingressos i sempre que no perjudiquin els drets de tercers. La sol·licitud de 
modificació s’haurà de presentar abans que finalitzi el termini d’execució del projecte 
subvencionat. 
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Quan el beneficiari de la subvenció posi de manifest en la justificació que s’han 
produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la seva concessió, que 
no alteren substancialment la naturalesa o objectius de la subvenció, que haurien 
pogut comportar la modificació de la resolució, conforme al que disposa l’apartat 
anterior, havent-ne omès el tràmit d’autorització administrativa prèvia per a la seva 
aprovació, l’Òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació 
presentada, sempre i quan aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers. 
En aquets supòsit caldrà informe de l’instructor de l’expedient i del cap Tècnic 
corresponent, si s’escau. 
 
Vuitè.- 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. 
 
Novè.- Trametre el present acord a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en 
compliment d’allò que disposen els articles 17.3b), 18 i 20 de la Llei 38/2003, general 
de subvencions. 
 
Desè.- Notificar a l’Àrea de Polítiques Socials i a l’entitat interessada aquest acord pel 
seu coneixement i efectes.  

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 

 
 
 

III 
 

COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 
 

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
 
Tot seguit es fa avinent que hi ha assumptes que, tot i no ésser a l’Ordre del 
Dia, cal tractar atesa la seva urgència. Per això, i a proposta de l’Alcaldia-
Presidència, s’acorda per unanimitat declarar-los d’urgència, de conformitat 
amb el que disposa l’article 120 del Reglament Orgànic Municipal, i es passa a 
tractar els assumptes següents: 
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PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓI 
 
 
Punt urgent primer.-Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia número 
4228/2018, de data 4 d’octubre de 2018, només pel que respecta a la 
liquidació número 1472/2018, girada al senyor Joan Enric Fernández Villen, 
corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana, per la transmissió de la finca ubicada al carrer del Xiprer 
3 esc. 1 4t 5a, així com anul·lar la part no liquidada de l’esmentada 
liquidació i  retornar la quantitat degudament ingressada.  
 

Revocar Decret Alcaldia 4228/2018. 
 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’escrit presentat a correus en data 19 de desembre de 2019 i entrada a 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en data 27 de desembre de 2019 amb RGE 
47200 pel senyor Joan Enric Fernández Villen amb NIF 52397537H, mitjançant el qual 
sol·licita l’anul·lació de la liquidació d’IIVTNU número 1472/2018, la qual va ser 
girada per la transmissió de la finca ubicada al carrer del Xiprer 3 esc. 1 4t 5a, amb 
referència cadastral número 3699906DF2739H0036IT. 
 
Atès que l’ interessat al·lega l’anul·lació de la liquidació en aplicació de la Sentència 
del Tribunal Constitucional número 59/2017 pel qual es declara la no realització del 
fet imposable de l’IIVTNU quan no hi ha increment de valor en la transmissió d’una 
vivenda. 
 
Atès que la sentència 59/2017 del Tribunal Constitucional declara nul.ls els arts. 
107.1, 107.2.a) i 110.4 del TRLRHL, encara que únicament en la mesura que sotmeten 
a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor. 
 
Vist que la sentència núm. 1163/2018 i la sentència 1248/2018 de 17 de juliol del 
Tribunal Suprem determinen importants precisions respecte a la interpretació del 
contingut de la sentència 59/2017 del Tribunal Constitucional, destacant-se, entre 
d’altres aspectes, que: 
 
- correspon a l’obligat tributari provar la inexistència d’increment de valor del terreny 
onerosament transmès, no només pel contingut de l’article 105.1 LGT, sinó pel 
manifestat pel Ple del Tribunal Constitucional en el FJ 5 b) de la STC 59/2017. 
 

 Per a acreditar la inexistència de plusvàlua gravada per l’IIVTNU, el subjecte 
passiu podrà oferir qualsevol principi de prova que almenys indiciàriament 
permeti apreciar-la: 
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 Diferència entre el valor d’adquisició i el de transmissió, atenent a les 

corresponents escriptures públiques. 
 

 Prova pericial que confirmi aquells indicis. 
 

 Utilitzar qualsevol altre mitjà probatori ex article 106.1 LGT que posi de 
manifest el decrement del valor del terreny transmès i la consegüent 
improcedència de girar liquidació per l’IIVTNU. 

 
Vist que l’ interessat va aportar còpia de l’escriptura pública de data 26 de novembre 
de 2004 amb protocol número 4723 del senyor Pere Albiol Mares, Notari de l’Il·lustre 
Col·legi de Catalunya, on consta que el valor d’adquisició de l’immoble va ser de 
149.050,00 euros. 
 
Atès que l’ interessat també va aportar còpia de l’escriptura pública de data 28 de 
novembre de 2017 amb protocol número 4079 del senyor Jaime de Motta García-
España, Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, on consta que el valor de 
transmissió de l’immoble va ser de 80.100 euros. 
 
Vist que l’IIVTNU ha estat declarat inconstitucional i nul en els supòsits en què 
sotmeten a tributació situacions inexpressives d’increment de valor dels terrenys, i 
que en el present cas existeixen indicis probatoris suficients per a estimar que amb la 
transmissió que ens ocupa no ha existit aquest increment. 
 
Vist que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 4228/2018 de data 4 d’octubre de 
2018, es va aprovar la relació número PPLV-000049, en el que està inclosa la 
liquidació d’IIVTNU número 1472/2018 girada al senyor Joan Enric Fernández Villen 
per la referida transmissió, la qual li va ser notificada en data 6 de novembre de 2018. 
 
Atès el que determinen els articles 213.1 i 216.3 de la LGT, respecte a la revocació 
com a procediment especial de revisió dels actes i actuacions d’aplicació dels tributs i 
d’imposició de sancions tributàries. 
 
Vist que l’article 219.1 de la LGT determina que l’administració tributària podrá 
revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que infringeixen 
manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afecten una situació 
jurídica particular posi de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la 
tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
Vist el que disposa l’art. 219.3 de la LGT, i l’art. 110 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, respecte a l’òrgan competent per a la revisió 
dels actes dictats en matèria de gestió tributària. 
 
Vist que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 215/19 de data 17 de gener de 2019, 
es va aprovar un fraccionament del pagament de la liquidació número 1472/2018 per 
un import de 2.818,89 euros en 24 quotes, i fins la data d’avui l’ interessat ha 
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ingressat a la Tresoreria Municipal la quantitat 599,14 euros, corresponent 587,25 
euros a la quota tributària i 11,89 euros a interessos de demora, relatives a 5 quotes 
de les 24 aprovades. Vist l’Informe emès al respecte. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, que van ser publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 18 de juliol de 2019, el Ponent de la Comissió 
Informativa de Presidència i Economia proposa a aquesta Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia número 4228/2018, de data 4 
d’octubre de 2018, només pel que respecta a la liquidació número 1472/2018 per 
import de 2.818,89 euros, girada al senyor Joan Enric Fernández Villen, corresponent 
a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, per la 
transmissió de la finca ubicada al carrer del Xiprer 3 esc. 1 4t 5a, amb referència 
cadastral número 3699906DF2739H0036IT. 
 
Segon.- Anul·lar la part no liquidada de la liquidació número 1472/2018 per import de 
2.231,64 euros d’un total de 2.818,89 euros girada al senyor Joan Enric Fernández 
Villén per l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
 
Tercer.- Retornar la quantitat degudament ingressada que s’indica a continuació, un 
cop verificat el pagament efectiu de la fracció número 5 que té com a data de 
pagament el dia 5 de novembre de 2019: 
 
NOM IMPORT PAGAT IMPOST INTERESOS DE DEMORA IMPORT TOTAL DEVOL. 
FERNANDEZ VILLEN JOAN ENRIC    587,25 11,89 599,14 
 
Quart.- Declarar la no subjecció a l’IIVTNU de la transmissió de la finca referida 
efectuada en l’any 2017 respecte a la transmissió del 100% de titularitat de la finca 
ubicada al carrer per inexistència d’increment de valor dels terrenys. 
 
Cinquè.- Concedir al senyor Joan Enric Fernández Villén, un termini de 15 dies 
d’audiència a l’expedient, comptats des de l’endemà de la notificació del present 
acord, perquè pugui formular les al·legacions que estimi adients en defensa dels seus 
drets. Transcorregut aquest termini, en cas que no s’hagin presentat al·legacions, 
aquesta proposta de resolución esdevindrà definitiva. 
 
Sisè.- Notificar aquesta proposta de resolució al senyor Joan Enric Fernández Villén, 
pel seu coneixement i efectes. 
 
Setè.- Notificar el present acord al Departament de Tresoreria, pel seu coneixement i 
efectes. 

... 
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Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 

 
PROPOSTES DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES MEDIAMBIENTALS I COMUNITÀRIES   
 
 
Punt urgent segon.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració 
relatiu a la formació pràctica en centres de treball -Convocatòria FOAP 2019- 
amb les diferents entitats col·laboradores. 
 

Aprovar Subscripció conveni Col.lab. 
“Convocatòria FOAP 2019”. 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Polítiques 
Mediambientals i Comunitàries , que textualment diu: 
... 
 
Atès que en data 11 d’octubre de 2018 es va publicar al DOGC núm. 7724, l’Ordre 
TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores, i 
posteriorment el dia 24 de maig de 2019, es va publicar al DOGC núm. 7882, la 
Resolució TSF/1399/2019, de 3 de maig, per la qual s’obre la convocatòria de les 
subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta en àrees prioritàries 
adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2019. 
 
Atès que en data 16 de setembre de 2019 es publica Resolució de la convocatoria de 
subvencions FOAP 2019, d’acord amb la Resolució TSF/1399/2019, de 3 de maig, per 
la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 de les subvencions i s’atorga a 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat l’import de 82.929 euros per la realització de 
dues accions formatives de l’especialitat corresponent al certificat de professionalitat 
de nivell 1, “Operacions auxiliars administratives i generals” amb una duració de 470 
hores cadascuna, de les quals 40 hores han de ser formació pràctica en una empresa 
mitjançant la formalització del corresponent Conveni de col·laboració per a la 
formació pràctica en centres de treball. 
 
Atès que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha vingut participant cada any a les 
esmentades convocatòries de subvencions per a la realització d’accions de formació 
d’oferta en àrees prioritàries adreçades a aquest col·lectiu, i les accions aprovades en 
el marc de l’Acord Social 2016-20 tenen per objecte continuar donant compliment a 
un objectiu estratègic permanent durant tot aquest període: “ La formació i la 
incorporació en el mercat de treball de persones en situació d’atur de Cornellà de 
Llobregat”. 
 
Atès que els Convenis de col·laboració regulen la realització de 40 hores de 
pràctiques, dels 15 alumnes del curs de FOAP, en diverses empreses del sector serveis, 
realitzant tasques administratives, aplicant els coneixements teòrics estudiats al curs. 
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Atès que el Conveni no inclou cap aportació econòmica, les pràctiques laboral no 
suposen cap contractació laboral (per tant no hi ha cap intercanvi econòmic), les 
prestacions que constitueixen l’objecte del conveni no tenen caràcter contractual (tal 
com determina l’article 47.1 de la LRJSP) i el conveni compleix els requeriments de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i resta de la normativa 
aplicable. 
 
Atès que el conveni que es proposa és un conveni marc d’aplicació al conjunt del 
territori català proposat pel Servei d’ocupació de Catalunya, com a entitat 
responsable del programa per a la realització d’accions de formació d’oferta 
adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades (FOAP 2019), i 
atenent a aquesta darrera circumstància el conveni que es proposa no està subjecte a 
modificacions per part dels ens locals beneficiaris del programa anteriorment citat. 
 
Donat que les prestacions que constitueixen l’objecte del conveni no tenen carácter 
contractual, tal com determina l’article 47.1 de la LRJSP. 
 
Donat que el conveni compleix els requeriments de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic i resta de la normativa aplicable. 
 
Donat que el conveni que es proposa és un conveni marc d’aplicació al conjunt del 
territori català proposat pel Servei d’ocupació de Catalunya, com a entitat 
responsable del programa per a la realització d’accions de formació d’oferta 
adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades (FOAP 2019) i 
atenent a aquesta circumstància el conveni que es proposa no està subjecte a 
modificacions per part dels ens locals beneficiaris del programa anteriorment citat. 
 
Vista la Memòria Justificativa del Cap de Polítiques d’Ocupació i l’informe del Cap 
Administratiu d’Educació i Política Social. 
 
Atès que l’adopció d’aquest Acord es competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions en matèria Plenària acordades per aquest Ajuntament en 
sessió plenària el 2 de juliol de 2019, que va ser publicada al Butlletí de la Província de 
Barcelona de data 18 de juliol de 2019, la Tinenta d’Alcalde i Regidora Delegada de 
l’Àrea d’Igualtat i Educació, a proposta del Regidor Delegat de Polítiques 
Comunitàries, adscrit a l'àrea de Polítiques Mediambientals i Comunitàries, una 
vegada dictaminat per la Comissió, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració relatiu a la formació 
pràctica en centres de treball -Convocatòria FOAP 2019- amb les diferents entitats 
col·laboradores, i facultar al Sr. Sergio Gómez Márquez, Regidor Delegat de Polítiques 
Comunitàries, adscrit a l'àrea de Polítiques Mediambientals i Comunitàries, per a la 
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seva formalització, mitjançant la subscripció del document, el text literal del qual 
figura al final del present acord. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a les restants parts signants del conveni pel seu 
coneixement i efectes. 
 
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 disposen la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració i cooperació 
de la Generalitat, acompanyat d’una còpia de la seva formalització, dins dels tres 
mesos següents a aquesta, en els termes i als efectes previstos a la Resolució de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 2017. 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE 
TREBALL REUNITS PEL CENTRE DE FORMACIÓ(representant legal): 
 
Raó social: AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT  
NIF del Centre: P0807200A 
El/La Sr/Sra: 
DNI: 
PER L'ENTITAT COL·LABORADORA/EMPRESA: 
Raó social: 
El/La Sr/Sra: 
Càrrec que ocupa: DNI/NIE: 
Domicili: 
Municipi/Localitat: 
Codi Postal: 
Territori: 
Telèfon: 
EXPOSEN: 
 
Les parts es reconeixen tenir les condicions necessàries per subscriure el present 
conveni de col·laboració per a la realització de la formació pràctica en centres de 
treball, de conformitat amb el que estableix la normativa reguladora vigent. Que la 
realització de les pràctiques no comporta relació laboral ni implica prestació de 
serveis per part de l'alumne/a. Que actuant en l'exercici dels seus càrrecs respectius i 
en la representació que tenen, reconeixen recíprocament lacapacitat per signar 
aquest conveni, s'obliguen a complir els acords d'aquest document. 
 
En conseqüència amb l'exposat, ambdues parts 
 
ACORDEN: 
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Formalitzar aquest conveni segons les clàusules que hi ha al dors i les característiques 
que s'especifiquen a continuació: 
 
DADES DE L'ALUMNE/A I DE L'ACCIÓ FORMATIVA: 
Cognoms/Nom: 
DNI/NIE: 
Certificat de professionalitat/altres especialitats formatives: OPERACIONS 
AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS (ADGG0408) 
Durada total: 
Codi acció formativa: 
PERÍODE DEL CONVENI: des de ___/___/________ fins a ___/___/________ 
Cal custodiar un exemplar del conveni amb les signatures originals juntament amb el 
Pla d'activitats. 
 
Cal entregar una còpia del conveni a l'alumne/a. 
 
No és vàlid cap conveni amb esmenes. 
 
CLAUSULES 
 
PRIMERA. Objecte. 
 
Aquest conveni té per objecte articular la formació pràctica en centres de treball de 
l'alumne/a participant en l'acció formativa de Formació Professional per a l'Ocupació. 
 
SEGONA. Naturalesa jurídica de les pràctiques. 
 
La formació pràctica en empresa té caràcter de pràctica professional no laboral i en 
cap cas implica relació laboral entre l'alumnat i l'empresa. 
 
TERCERA. Compromisos que adquireixen les parts. 
 
Per part de l'entitat de formació: 
 
1. Designar un tutor o tutora entre personal docent que ha impartit els mòduls 
formatius del certificat de professionalitat, que conjuntament amb el tutor o tutora 
designat per l'empresa, estableixi i determini el pla d'activitats a desenvolupar per 
l'alumne/a, supervisi el compliment, resolgui les incidències que eventualment es 
puguin produir, vetlli pel compliment de les normes de seguretat i salut laboral i emeti 
l'acta d'avaluació, un cop finalitzat el període de formació pràctica en el centre de 
treball. 
 
2. Garantir que el tutor o la tutora que han designat planifiqui i executi un calendari 
de seguiment de les pràctiques a efectes de verificar que aquestes s'estan realitzant 
correctament. Aquest seguiment inclourà, com a mínim, tres contactes: un a l'inici, un 
a partir del 50% d'execució i un i últim a la finalització del període de pràctiques. Es 
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deixarà constància documental de cadascun dels contactes l'expedient de l'acció 
formativa. Com a mínim un dels contactes serà presencial. 
 
3. Contractar una pòlissa d'assegurança que contracti el centre de formació per a tota 
l'acció formativa també ha de cobrir les pràctiques. Concretament, l'assegurança ha 
de cobrir un capital de 23.432,25 euros en cas de mort, i un capital de 46.864,52 
euros en cas d'invalidesa, tots dos derivats del risc d'accident durant el desplaçament, 
per qualsevol mitjà, i durant la realització de pràctiques en empreses 
 
4. Generar la documentació necessària per al seguiment i l'avaluació de les pràctiques 
en empresa d'acord amb els models normalitzats i les aplicacions informàtiques que 
determini el SOC. 
 
5. Lliurar una còpia del conveni signat a l'alumne/a juntament amb una còpia del 
programa de pràctiques que seguirà la persona participant, on ha constar el sistema 
de tutories que serà d'aplicació 
 
Per part de l'empresa: 
 
6. Designar un tutor o tutora entre el seu personal que conjuntament amb el tutor o 
tutora designat per l'entitat de formació, estableixi i determini el pla d'activitats a 
desenvolupar per l'alumne/a, supervisi el compliment, resolgui les incidències que 
eventualment es puguin produir, vetlli pel compliment de les normes de seguretat i 
salut laboral i emeti l'acta d'avaluació, un cop finalitzat el període de formació 
pràctica en el centre de treball. 
 
7. Lliurar una còpia d'aquest conveni signat al representant legal dels/de les 
treballadors/ores amb anterioritat a l' inici de les pràctiques. 
 
8. Lliurar a l'alumnat que finalitzi les pràctiques amb la qualificació d'apte/a, un 
certificat signat pel responsable de l'empresa i pel tutor/ a de l'empresa i del centre 
de formació. 
 
Per part de l'alumnat: 
 
9. Complir els horaris i les normes fixades per l'empresa signant. 
 
10. Complimentar les dades de seguiment de les pràctiques així com les enquestes 
que es realitzin una vegada finalitzades les mateixes. 
 
QUARTA. Programació, horari i durada de les pràctiques. 
 
La programació de les pràctiques ha d'incloure els objectius d'aprenentatge, les 
activitats de referència i els criteris per avaluar-les i qualificar-les, d'acord amb allò 
previst en el reial decret que regula el certificat de professionalitat corresponent o el 
programa formatiu en el cas d'especialitats no conduents a l'obtenció d'un certificat 
de professionalitat. 
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La durada diària de l'acció formativa incloses les pràctiques ha de ser com a màxim 
de 8 hores diàries, en jornada de matí i/o tarda de dilluns a divendres, llevat 
d'excepcions degudament justificades, prèvia sol·licitud per escrit de l'entitat de 
formació i de l'empresa en què es realitzin les pràctiques. 
 
En cas d'alumnes menors de 18 anys no emancipats, les pràctiques no es realitzaran 
en horari nocturn ni comportaran tasques qualificades com a penoses, nocives o 
perilloses per l'autoritat laboral. 
 
Les pràctiques s'han de realitzar dins dels terminis que estableix la corresponent 
norma reguladora de les accions formatives. 
 
CINQUENA. Seguiment i control de les actuacions. 
 
Per tal de garantir l'execució correcta de les pràctiques, el seu contingut i 
desenvolupament pot ser en qualsevol moment objecte de valoració i supervisió per 
part del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a través del personal que tingui 
assignat per aquesta tasca. 
 
SISENA. Vigència i pròrrogues. 
 
Aquest conveni té efectes durant el període de durada de les pràctiques, indicat a 
l'anvers. 
 
En el cas que la normativa reguladora ho permeti, l'alumne/a pot sol·licitar al centre 
de formació l'ampliació de la durada de la formació pràctica més enllà de les hores en 
el mòdul del certificat de professionalitat. El centre, d'acord amb l'empresa i amb la 
conformitat de l'alumne/a, pot formalitzar una pròrroga al conveni de pràctiques 
enquè se n'ampliï la durada, fins a un 30% de les hores previstes en el mòdul de 
pràctiques. Si s'inclou un compromís de contractació de l'alumne per part de 
l'empresa, l'ampliació pot arribar al 50%. Aquesta ampliació té la consideració de 
pràctiques de perfeccionament. L'ampliació del nombre d'hores de pràctiques en cap 
cas implicarà un increment de la subvenció atorgada. 
 
SETENA. Règim jurídic. 
 
Aquest conveni es regeix per la normativa reguladora de les accions formatives de les 
quals derivin aquestes pràctiques i els seus fonaments jurídics. 
 
VUITENA. Protecció de dades 
 
Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei Orgànica 
15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal així com el 
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament que la 
desplega i el que estableix el Reglament (UE) 216/679 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa al 
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tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es 
deroga la Directiva 95/46/CE, i en aquest sentit, exclusivament es podran tractar les 
dades personals facilitades per a la realització de les activitats objecte del present 
conveni en els termes que en ell s’estableixen i d’acord amb les instruccions 
facilitades. 
 
NOVENA. Extinció. 
 
Aquest conveni s'extingirà en els supòsits següents: 
 
a. Per acord mutu de les parts. 
b. Per finalització de les actuacions previstes. 
c. Quan qualsevol de les parts incompleixi les obligacions establertes en aquest 
conveni, amb acreditació prèvia de la part denunciant. 
d. Per impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista. 
e. Per l'expiració del temps de vigència. 
f. En cas de formalitzar un contracte de treball entre l'alumne en pràctiques i 
l'empresa, aquest alumne causarà baixa del mòdul de formació pràctica. 
 
DESENA. 
 
L'òrgan competent per resoldre els recursos en via administrativa que indiqui la 
convocatòria, resoldrà les qüestions litigioses sorgides de la interpretació o execució 
d'aquest conveni i, contra les seves resolucions, es podrá interposar recurs contenciós 
administratiu. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS  
 
 
Punt urgent tercer.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració 
entre el la Fundació Formació i Treball (FiT) i l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat relatiu al lliurament social de 10 talonaris de 20 xecs cadascun per 
a persones en situació de vulnerabilitat social i econòmica per bescanviar 
per roba. 
 

Aprovar subscripció conveni “Xecs Roba 
Persones situació vulnerabilitat” 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Polítiques Socials, 
que textualment diu: 
... 
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Atès que la que la Fundació Formació i Treball (FiT), entitat no lucrativa dedicada a la 
inserció sociolaboral de col·lectius en risc d’exclusió social, té com un dels seus eixos 
principals de treball realitzar l’entrega social de roba, mobiliari i articles de diversa 
mena a persones en situació de vulnerabilitat social i econòmica i/o a entitats que 
treballen amb aquest col·lectiu. 
 
Atès que aquesta sol·licita la subscripció del conveni de col·laboració relatiu al 
lliurament social de 10 talonaris de 20 xecs cadascun (per valor de 10€ cada xec) per 
a persones en situació de vulnerabilitat social i econòmica per bescanviar per roba de 
la botiga de Formació i Treball. 
 
Atès que la Llei 12/2017 d’11 d’Octubre, de serveis socials expresa en el seu article 7: 
“Son destinataris de Serveis socials, especialment, les persones que estiguin enalguna 
de les situacions següents: m) condicions laborals precàries, desocupació i pobresa”. 
 
Atès que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i FiT comparteixen l’objectiu de lluitar 
contra la pobresa i l’exclusió social, i es plantegen col·laborar en aquest àmbit. 
 
Vista la Memòria Justificativa de la Cap de l’Àrea de Gestió de Política Social i 
l’informe del Cap Administratiu d’Educació i Política Social. 
 
Atès que l’adopció d’aquest Acord es competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions en matèria Plenària acordades per aquest Ajuntament en 
sessió plenària el 2 de juliol de 2019, que va ser publicada al Butlletí de la Província de 
Barcelona de data 18 de juliol de 2019, la Tinenta d’Alcalde i Regidora Delegada de 
l’Àrea d’Igualtat i Educació, una vegada dictaminat per la Comissió, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre el la Fundació 
Formació i Treball (FiT) i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat relatiu al lliurament 
social de 10 talonaris de 20 xecs cadascun per a persones en situació de vulnerabilitat 
social i económica per bescanviar per roba, i facultar a la senyora Joana Piñero 
Romera, regidora delegada de l’àrea de Polítiques Socials de l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat, per a la seva formalització, mitjançant la subscripció del document, el 
text literal del qual figura al final del present acord. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a l’altra part signant del conveni, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
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 disposen la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 



 

 56

 
Quart.- Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració i cooperació 
de la Generalitat, acompanyat d’una còpia de la seva formalització, dins dels tres 
mesos següents a aquesta, en els termes i als efectes previstos a la Resolució de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 2017. 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL I 
L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A LA REALITZACIÓ DEL 
PROGRAMA D’ENTREGA SOCIAL PER A ENTITATS (XECS PER ROBA)  
 
Cornellà de Llobregat 
 
REUNITS 
 
D’una banda, la Sra. Joana Piñero Romera, Regidora delegada de l’Àrea de Polítiques 
Socials, que actua en representació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
facultada per aquest acte per l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió 
de data ,assistida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Cornellà, Sra. Carmen 
Alonso Higuera, a efectes de fe pública establerts per l'article 3.2 del Reial Decret 
128/2018 de 16 de març, que en dóna fe. 
 
D’altra part, Xavier Puig Vidal amb DNI 38511659E que actua en representació de la 
Fundació Formació i Treball, amb CIF G60229846 i domicili social a carrer Ramon Llull 
430-438 (C.P. 08930)-Sant Adrià de Besòs. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la seva capacitat per a la formalització del 
present conveni de col·laboració i 
 
EXPOSEN 
 
I. Que la Llei 12/2017 d’11 d’Octubre, de serveis socials expresa en el seu article 7: 
“Son destinataris de Serveis socials, especialment, les persones que estiguin en alguna 
de les situacions següents: m) condicions laborals precàries, desocupació i pobresa”. 
 
II. Que la Fundació Formació i Treball (en endavant FiT) és una entitat no lucrativa 
dedicada a la inserció sociolaboral de col·lectius en risc d’exclusió social, i que com a 
un dels seus eixos principals de treball realitza l’entrega social de roba, mobiliari i 
articles de diversa mena a persones en situació de vulnerabilitat social i econòmica 
i/o a entitats que treballen amb aquest col·lectiu. 
 
III. Que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i FiT comparteixen l’objectiu de lluitar 
contra la pobresa i l’exclusió social, i es plantegen col·laborar en aquest àmbit. 
L’interès d’aquest conveni rau en les competències i compromisos d’aquest 
Ajuntament explicats en els paràgrafs anteriors IV. Que de conformitat amb el que 
s’ha exposat, les parts convenen en formalitzar el present CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ que es subjectarà a les següents 
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CLÀUSULES  
 
Primera.- Objecte 
 
El present conveni té per objecte establir vies de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat i FiT per a l’entrega social de bens en el marc del “Programa 
d’Entrega Social per a Entitats”, que compta amb el finançament del Dept. de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
 
Segona.- Condicions de la col·laboració 
 
La present col·laboració s’estableix en l’àmbit de la donació i contempla el lliurament 
per part de FiT a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat de 10 talonaris amb un valor 
de 200€ per cada talonari repartits en xecs de 10€ per a bescanviar per roba, que será 
utilitzada per a beneficiar a persones o col·lectius en risc d’exclusió social derivats per 
l’Ajuntament de Cornellà, atenent al que es disposa a la clausula tercera. 
 
Tercera.- Obligació de les parts 
 
En virtut del present conveni ambdues parts s’obliguen a realitzar les tasques 
descrites següents: 
 
1. FiT lliurarà a l’Ajuntament de Cornellà talonaris un total de 10 talonaris de xecs 
socials, cada talonari són 20 xecs. L’entrega dels xecs s’adaptarà als calendaris del 
treball de cada entitat. 
 
2. Cada xec té un valor de 10€ a bescanviar a la Botiga Amiga de Cornellà de 
Llobregat a Av. de Sant Ildefons, 08940. En horari de 10 a 14h i de 17 a 20h 
 
3. L’Ajuntament de Cornellà es farà responsable de repartir els xecs entre els usuaris i 
usuàries que até i haurà de valorar la necessitat d’acompanyar-los a realitzar el 
bescanvi dels xecs. En cas de conflictivitat, FiT es reserva el dret d’atendre als usuaris, 
fet que comunicarà a la entitat derivant. 
 
4. Els usuaris i usuàries de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat només podrán 
bescanviar el valor d’aquests xecs per roba de la botiga de Formació i Treball 
esmentada anteriorment. En l’acció de compra, s’haurà de bescanviar l’import total 
del xec. En cas contrari, no s’abonarà la diferència ni tampoc es podrà tornar a fer 
servir el xec amb l’import restant. En el cas de que el valor final de la compra sigui 
superior al valor dels xecs, els usuaris/àries hauran d’abonar la diferència per fer 
efectiva la compra. Un cop adquirit el producte no s’admeten canvis. 
 
5. Els xecs s’hauran de bescanviar abans del 31 de desembre de 2020, no essent vàlids 
a partir d’aquella data. 
 
6. FiT enviarà un Informe Final amb la relació del bescanvi de xecs realitzats pels 
usuaris/usuàries derivats per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
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Quarta- Incompliment 
 
L' incompliment de qualsevol de les condicions establertes en el Conveni per una de 
les parts facultarà l'altra per resoldre-ho. La part perjudicada ha de comunicar a 
l'altra tant el fet que suposa, segons la seva opinió, l' incompliment, com la seva 
intenció de resoldre el Conveni si persisteix en la seva actitud, amb una antelació 
mínima d'un mes. Durant aquest temps, queda en suspens el Conveni i la part 
incomplidora pot esmenar el fet denunciat. Transcorregut el termini d'un mes sense 
que s'hagi esmenat la causa que va donar lloc a la denúncia, el Conveni quedarà 
resolt de forma automàtica. 
 
Les parts no seran responsables per l'incompliment, total o parcial, de les obligacions 
que resultin del Conveni quan això es degui a cas fortuït o força major. En aquests 
casos, el Conveni podria quedar en suspens pel període al que el cas fortuït o la força 
major objectius obliguessin. Si aquest període excedeix dels sis mesos, el Conveni 
quedaria automàticament acabat. 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del 
conveni han de ser resoltes per acord de les parts en el marc de la Comissió de 
Seguiment. En cas contrari, es poden sotmetre a la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Cinquena.- Mecanismes de seguiment 
 
Es constitueix una comissió paritària de seguiment que estarà integrada per una 
persona designada per cadascuna de les parts. Aquesta comissió farà el seguiment, 
vigilància i control de l’execució del conveni i els compromisos adquirits pels signants, 
i es reunirà a petició de qualsevol de les parts per resoldre els problemes 
d’interpretacions i compliment que puguin plantejar-se respecte el conveni. 
 
Sisena.- Vigència 
 
Aquest conveni de col·laboració entra en vigor amb efectes des del dia de la seva 
signatura i finalitzarà el 31 de desembre de 2020. No obstant això, podrà ser renovat 
o ampliat per acord exprés d’ambdues parts, excloent-se expressament la pròrroga 
automàtica. 
 
Setena.- Causes de resolució  
 
El present conveni es resoldrà per les següents causes: 
 
a) Per mutu acord de les parts; 
b) Per la finalització dels compromisos establerts en el present document. 
c) Per incompliment de les obligacions contractuals per qualsevol de les parts, a 
instància de la part complidora. 
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Vuitena.- Resolució de controvèrsies. 
 
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l'execució i la 
interpretació del present conveni amb caràcter previ a la seva submissió, si es 
produeix, davant la jurisdicció contenciosa administrativa, d'acord amb el que disposa 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Novena.- Cessió 
 
Aquest conveni és personal entre les parts i no podrà ser cedit, total o parcialment, 
per cap d’elles sense el previ consentiment per escrit de l’altra part. 
 
Desena.- Modificació 
 
La modificació del contingut del conveni requerirà acord unànim dels signants. 
 
Onzena. Tractament de dades de caràcter personal 
 
Ambdues parts es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal, concretament el què preveu la 3/2018 de 5 
de desembre, i el Reglament (UE) 2016/679 del parlament Europeo i del Consell, de 
27 d'abril de 2016, relatiu a la Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels 
drets digitals (LOPD-GDD) 
 
Dotzena. Difusió de les accions realitzades. 
 
a) L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i FiT podrán fer difusió de les accions 
objecte del present conveni a través dels seus canals de comunicació, fent constar 
expressament la col·laboració d’amb dues parts. 
 
b) L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i FiT podran utilitzar la denominació, 
marques i distintius respectius en aquells suports convinguts, prèvia autorització per 
escrit. 
 
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
PROPOSTES DE L'ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC   
 
 
Punt urgent quart.-Autoritzar, disposar i reconèixer, a l’empresa Transportes 
Blindados s.a., el pagament factures relatives al contracte de serveis de 
vigilància pels actes de Nadal i Reis 2016.  
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Autoritzar pagament factures “contracte 
Serveis vigilància Actes Nadal i Reis 2016”. 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 
Vistes les factures detallades a continuació referent al contracte de serveis de 
vigilància pels actes de Nadal i Reis 2016, per un import total de 2.429,98,- euros (dos 
mil quatre cents vint-i-nou euros amb noranta-vuit cèntims), presentades per 
l’empresa Transportes Blindados, Societat Anònima; tractant-se d’unes factures que 
no s’han pogut imputar a la partida pressupostària consignada perquè les han 
presentat en aquest exercici: 
 
- Factura número 204 per 1.728,18,- euros, de data 31 de gener de 2017 pels serveis 
de vigilància al baixador de Sant Ildefons, entre els dies 4 i 8 de gener de 2017, amb 
un total de 98,50 hores. 
 
- Factura número 205 per 701,80,- euros, de data 31 de gener de 2017 pels serveis de 
vigilància al baixador de Sant Ildefons, entre els dies 9 i 12 de gener de 2017, amb un 
total de 40 hores. 
 
Vist l’informe emès en sentit favorable per la Directora d’Activitats i Ordenances 
Cíviques, segons el qual el tipus d’activitats que es gestiona mitjançant aquesta 
contractació no es pot suspendre sense causar greus perjudicis, en quant als objectius 
que es persegueixen, que són evitar la comissió d’actes delictius o infraccions ja que la 
Guàrdia Urbana vetlla pel compliment de les normes municipals. 
 
Atès que segons es desprèn de l’esmentat informe, el contracte tenia una durada del 
dia 21 de novembre de 2016 fins al 17 de gener de 2017 i l’empresa Transportes 
Blindados, Societat Anònima ha desenvolupant aquest servei de manera correcte en 
quan als serveis efectius prestats, el període i l’import facturat, és per això que s’ha 
procedit a conformar les dues factures referenciades. 
 
Atesa l’obligació de pagament d’aquesta administració dels serveis prestats en virtut 
del principi d’interdicció de l’enriquiment injust i en concepte d’indemnització, en 
donar-se els requisits legalment exigits. 
 
Atès el que disposa l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril sobre el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, així com la doctrina jurisprudencial a l’efecte. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de 18 de juliol de 2019. 
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ACORDS 
 
Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer, per les raons indicades a la part expositiva 
d’aquest acord, les obligacions que a continuació es relacionen a càrrec de la partida 
pressupostària que tot seguit s’indica amb la finalitat d’evitar l’enriquiment injust 
d’aquesta administració: 
 
PARTIDA    DESPESA TERCER _ _   IMPORT EUROS 
0116 1320A 2270100 C.P.S. Seguretat T r a n s p o r t e s Blindados, S.A. 1.728,18,- 
0116 1320A 2270100 C.P.S. Seguretat T r a n s p o r t e s Blindados, S.A. 701,80,- 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’empresa interessada, pel seu coneixement i 
efectes.  

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 

IV 
 

INFORMACIÓ GENERAL 
 
 
 
No es manifesta res al respecte. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les nou hores i quaranta 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. 
 


