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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

ACTA NÚM. 13/2020 

 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 31 DE 
JULIOL  DE 2020. 
 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les nou hores i quaranta-cinc 
minuts, del dia  31 de juliol 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, el 
Secretari Gral Accidental. 
 
 

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 
 
Secretari Gral. Accidental  Sr. Jesús Chacón Murillo 
 
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 12/2020 corresponent a la sessió 
celebrada el dia 17 de juliol de 2020. 
 

Aprovar Acta núm. 12/2020 
 
Pel Secretari Accidental es dóna lectura a l’acta número 12/2020 
corresponent a la sessió del dia 17 de juliol de 2020, que és aprovada per 
unanimitat. 
 
 
Punt segon.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia que a continuació es 
relacionen: 
 

Donar compte decrets  
núm. 2064/2020 

 
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: 
 
2.1. Decret de l’Alcaldia número 2064/2020 de data 14 de juliol de 2020, 
relatiu a aprovar la modificació temporal i amb efectes retroactius a 16 de 
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març de 2020 del contracte de servei de cuina de les escoles bressol Linda 
Vista i Edelweiss.  
 
... 
 
“Vist l’expedient instruït per a la contractació amb les següents característiques: 
 
Objecte del contracte: Servei de realització de cuina de les escoles bressol Linda Vista i 
Edelweiss consistent en el dinar, esmorzar i berenar dels usuaris i la disposició de 
personal necessària per la realització del mateix amb mesures de contractació pública 
sostenible. 
Tramitació: Ordinària 
Procediment d’adjudicació: Obert 
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat-preu 
  
Atès que el contracte esmentat estava dividit en dos lots de la següent manera: 
 
LOT 1: escola bressol Linda Vista 
LOT 2: escola bressol Edelweiss 
 
Vist que, segons decret de l’alcaldia número 2019/3135, de data 16 d’agost, 
l’esmentat contracte, tan pel que fa al LOT 1 com pel que fa al LOT 2, va ser adjudicat 
a TENO MENJADORS, SL, per haver presentat l’oferta més avantatjosa per aquest 
Ajuntament. 
 
Vist que en data 9 de setembre de 2019 es va signar el contracte corresponent, amb 
inici de la prestació del servei, segons la seva clàusula tercera, l’1 de setembre de 
2019, i finalització d’aquesta el 31 d’agost de 2021, puntualitzant que durant el mes 
d’agost les escoles romanen tancades i, per tant, no hi ha servei. 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 2020/1292, de data 30 de març, relatiu a la gestió 
de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, on a la part expositiva 
s’indica que “vist l’informe emès al respecte per la Cap de l’Àrea d’Educació, segons 
els que es desprèn que hi ha determinats contractes de centres educatius que 
s’hauran de suspendre parcialment, i que per altra banda es vol mantenir el menjador 
escolar que gestiona l’empresa Teno Menjadors, S.L segons l’anterior contracte per 
atendre els dinars corresponents a les beques menjadors dels infants escolaritzats a 
Cornellà del Llobregat, ja que per la ubicació de les escoles bressol Edelweis i Linda 
Vista, és el que pot donar millor servei”. I, per tant, no es va incloure en cap dels 
supòsits de suspensió de contractes. 
 
Vist l’informe emès al respecte per la Cap d’Àrea de Gestió d’Educació, de data 2 de 
maig de 2020, del qual es desprèn que en data 16 de març de 2020 i a conseqüència 
de la situació generada per la COVID-19, es requereix a l’empresa TENO MENJADORS, 
SL, per a que elabori l’àpat del dinar per a tots els infants escolaritzats a escoles 
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bressols beneficiaris de beca menjador així com per a aquells que es troben en una 
situació de vulnerabilitat derivats pels serveis socials municipals. 
 
Del mateix informe de la Cap d’Àrea de Gestió d’Educació es desprèn també que 
aquest servei de càtering ha de ser diferent del que es ve prestant fins ara, en el sentit 
que el dinar s’ha de preparar per a ser transportat i ha d’anar en un embalatge 
especial per a la seva conservació. Per aquest motiu el preu del dinar tant pel LOT 1 
com pel LOT 2 ascendeix a 2,50€, més IVA. 
 
Vist que és necessari modificar temporalment l’objecte del present contracte com a 
conseqüència de les circumstàncies sobrevingudes i que eren imprevisibles en el 
moment que va tenir lloc la licitació, i que no s’està alterant la naturalesa global del 
contracte. 
 
Vista la instància presentada per Teno Menjadors, SL, amb número de registre 
general d’entrada 2020-15240-E de data 11 de maig de 2020, acceptant aquesta 
modificació temporal. 
 
Vist l’article 205.2.b) de la LCSP, sobre modificacions no previstes. 
 
Vist l’article 39.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, “Excepcionalment, es pot atorgar eficàcia 
retroactiva als actes quan (...) produeixin efectes favorables a l'interessat, sempre que 
els supòsits de fet necessaris ja existissin en la data a la qual es retrotregui l'eficàcia 
de l'acte i aquesta no lesioni drets o interessos legítims d'altres persones”, entenent 
aquí com a interessats els infants de 0 a 3 anys beneficiaris de beques menjador i 
aquells infants de 0 a 3 anys en situació de vulnerabilitat tos ells escolaritzats a 
escoles bressol de Cornellà de Llobregat. 
 
Vist l’informe emès al respecte per la Cap del Departament de Contractació, la Cap de 
l’Àrea de Gestió Administrativa General i la Secretària General. 
 
Vist l’ofici de fiscalització de data 15 de juny de 2020, en el qual es manté el 
reparament formulat per la Intervenció Municipal fet el passat 21 de maig de 2020, 
amb caràcter suspensiu. 
 
Vist l’informe de discrepàncies emès al respecte per la Cap de l’Àrea de Gestió 
d’Educació de data 3 de juny de 2020 amb el vist i plau de la Tinenta d’Alcalde i 
Regidora de l’Àrea d’Igualtat i Educació. 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides a la legislació 
de Règim Local, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Resoldre favorablement al departament gestor, Educació, la discrepància 
formulada per l’Interventor General. 
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Segon.- Aprovar la modificació temporal i amb efectes retroactius a 16 de març de 
2020 del següent contracte en vigor: 
 
Naturalesa: Serveis 
Objecte del contracte: Servei de realització de cuina de les escoles bressol Linda Vista i 
Edelweiss consistent en el dinar, esmorzar i berenar dels usuaris i la disposició de 
personal necessària per la realització del mateix amb mesures de contractació pública 
sostenible. 
Adjudicatari: TENO MENJADORS, SL  
Decret d’adjudicació: Decret d’alcaldia número 2019/3135, de data 16 d’agost 
Durada del contracte: 2 anys  
Pressupost de licitació: 285.529,69.-euros (IVA exclòs) 
Import d’adjudicació: 233.521,90.- euros (IVA exclòs) 
Característiques de la modificació temporal: Servei de dinar per a infants de 0 a 3 
anys escolaritzats beneficiaris de beca menjador així com aquells que es troben en 
situació de vulnerabilitat, per un preu de 2,50€ +IVA per dinar. 
Durada de la modificació temporal: Des del 16/03/2020 fins que es retorni a la 
situació ordinària de reobertura dels centres educatius, la qual cosa s’acreditarà 
mitjançant informe de la responsable del contracte. 
 
Tercer.- Formalitzar aquest contracte en document administratiu de conformitat amb 
el que disposa l’article 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic (LCSP). 
 
Quart.- 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 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució al departament d’Educació, a la senyora Anna 
Caballero Sanglas com a responsable de contracte, i a l’adjudicatari del contracte, per 
al seu coneixement i efectes adients. 
 
Sisè.- Donar compte a la propera sessió de la Junta de Govern Local que se celebri.” 
 

Donar compte decret 
núm. 2154/2020  

 
2.2. Decret de l’Alcaldia número 2154/2020 de data 21 de juliol de 2020, 
relatiu a l’adjudicació a l’empresa “Excavaciones y Construcciones 
Benjumea, S.A.” el contracte d’obres pendens d’executar per a la millora de 



 

6 
 

l’accessibilitat de l’entorn de l’edifici del carrer Avellaner, donat compte en 
la Junta de Govern Local de data 19 de juny de 2020. 
 
“Vist l’expedient instruït per la contractació amb les següents característiques: 
 
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 
Forma d’adjudicació: Negociat Sense Publicitat. Art. 168.b)1  LCSP 
 
Atès que per participar al procediment, s’ha invitat a 3 empreses: 
 
1)EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A. 
2) M. I J. GRUAS, S.A.  
3) MAHECO, S.A. 
 
Atès que la Mesa de Contractació es va reunir per procedir a la valoració de les 
ofertes presentades, proposant l’adjudicació a EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES 
BENJUMEA, S.A., per ser l’oferta més avantatjosa per aquest Ajuntament i complir 
tots els requisits fixats al Plec de Condicions aprovat per regir el present procediment, 
constant a l’expedient i al Perfil del Contractant les actes de la Mesa de Contractació, 
contenint tota la informació del procés. 
 
Vist que l’empresa EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A., va presentar 
la documentació requerida, entre ells  la garantia definitiva per import de 14.986,28.-
euros, donant compliment a l’article 150.2 de la Llei 9/2017 de CSP, de 8 de 
novembre. 
 
Vista la Disposició Addicional Cinquena, apartat primer, del Decret Llei 11/2020, de 7 
d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal.liar 
els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries, 
que declara de tramitació urgent els expedients de contractació d’obra, serveis i 
subministraments la tramitació dels quals s’ha vist interrompuda o no s’ha pogut 
iniciar com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma establerta pel Reial 
decret 463/2020, de 14 de març, necessaris per garantir la continuïtat dels seveis 
públics essencials. 
 
Vist l'article 179 d) del Reglament Orgànic Municipal, relatiu a que les competències 
delegades, segons el qual l’òrgan 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. 
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Per tot això en exercici de les competències que m’han sigut conferides a la legislació 
de Règim Local 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A. 
el contracte de Obres pendents d’executar per a la  millora de l'accessibilitat de 
l'entorn de l'edifici del carrer Avellaner, el termini d’execució serà de 13 setmanes a 
partir de l’acta de comprovació del replanteig, havent estat aprovat el Pla de 
Seguretat i Salut i realitzada l’apertura del centre de treball,  amb estricta subjecció al 
Plec de Condicions Econòmic-Administratives aprovat per Decret de l’Alcaldia núm. 
2020/1639 de data 11 de juny de 2020 i donat compte en la Junta de Govern Local de 
data  19 de juny de 2020, i a la seva oferta. 
 
Segon.- Establir com a preu del contracte, 299.725,50.- euros, IVA exclòs, més 
62.942,36.- euros d’IVA 21 %, fent un total de 362.667,86.- euros IVA inclòs. 
 
Tercer.- Formalitzar aquest contracte en document administratiu de conformitat al 
que disposa l’article 153 de la Llei 9/2017 de CSP, de 8 de novembre, dins el termini 
dels 15 dies hàbils següents a l’endemà de la notificació del present acord, haurà de 
concórrer a formalitzar el contracte. 
 
Quart.- Disposar  la despesa de 362.667,86.- euros (IVA inclòs), amb aplicació a la 
partida pressupostària 0011 1532A 6190003 del vigent Pressupost de Despeses 
 
Cinquè.- 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. 
 
Sisè.- Notificar el present acord al Departament d’Estudis i Actuacions Ambientals, i a 
l’adjudicatari, així com a la resta de participants. 
 
Setè.- Posar l’expedient instruït a disposició dels altres licitadors ofertants als efectes 
de donar compliment a allò que preveu l’article 88.3, en concordança amb l’article 
35.2 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Vuitè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Albert Roig i Cunill, Director Executiu 
de l’Obra donant conformitat a l’article 62 de la Llei 9/2017, de la CSP de 8 de 
novembre. 
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Novè.- Donar compte de la present resolució en la propera Junta de Govern Local que 
se celebri.” 
 

... 
Els reunits manifesten quedar-ne assabentats. 
 
 
 

II 
 

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L’ALCALDIA 
 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ  
 
Punt tercer.- Aprovar la conformitat dels següents contracte i retornar als 
contractistes, desprès de la presentació prèvia de la Carta de pagament, la 
garantía definitiva. 
  

- Obres de conservació, reparació i millora d’infraestructures urbanes.  
- Contractació d’una professional per l’assessorament de les dones de 

Cornellà de Llobregat (CIRD). 
- Subministrament material de ferreteria per la Brigada Municipal de 

Manteniment. 
- Servei de monitoratge per activitats fisioesportives. 

 
Aprovar retorn garantia definitiva 
de diversos contractes 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
 
... 
 
“Vistos els expedients de  contractació que es relacionen a la part dispositiva d’aquest 
acord i vistes les garanties definitives dipositades pels diferents adjudicataris en 
aquests expedients. 
  
Vistos  els informes emesos pels Tècnics Municipals competents, segons els quals s’ha 
donat compliment a les proposicions tècniques fixades en els corresponents Plecs de 
Condicions que serviren de base per a l’execució del mateixos. 
 
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 



 
 
 

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

9 
 

Decret 2497/2019 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 recepció o conformitat del següents contractes, i retornar als 
esmentats contractistes, desprès de la presentació prèvia de la Carta de pagament, la 
garantía definitiva la qual constituïren al seu dia en concepte de garantia d’execució 
conforme del contracte pels imports detallats, comunicant el present Acord a 
l’adjudicatari, a la Intervenció Municipal, així com al Departament corresponent. 
 
1) Objecte del contracte: Obres de conservació, reparació i millora d’infraestructures 
urbanes, així com la construcció de claveguerons a la ciutat de Cornellà de Llobregat, 
( Exp. 13-051). 
Data Acord d’adjudicació: Acord del Ple de data 27 de Febrer de 2014. 
Adjudicatari: COOPERATIVA DE CONSTRUCCIONES BAIX LLOBREGAT, S.C.C.L. 
Import total Garantia definitiva: 39.256,20-euros. 
Departament gestor del contracte: Espai Públic. 
 
2)  Objecte del contracte:  (Exp. I 15-085, P 18-081). 
Data Acord d’adjudicació: Acord de Junta de Govern Local de data 5 de Febrer de 
2016. 
Adjudicatari: PAOLA SALLÈS FARRERA. 
Imports en concepte de garantia definitiva principal i per ampliació de la mateixa en 
concepte de revisions i ampliacions posteriors. 
Import        Concepte    Aprovació              
1.136,29.-€  Fiança      Acord Junta Govern Local de 5 de febrer de 2016. 
378,77.-€    Pròrroga    Acord Junta Govern Local de 19 d’Octubre de 2018.     
Import total garantia definitiva: 1.515,06.-euros 
Departament gestor del contracte: Politiques de Ciutadania. 
 
3) Objecte del contracte: : Subministrament de material de ferreteria pels treballs 
ordinaris que porta a terme el personal de la Brigada Municipal de Manteniment. 
(Exp. 16-104). 
Data Acord d’adjudicació: Acord de la Junta de Govern Local de 10 de Febrer de 2017. 
Adjudicatari: IBERGESTION CONSTRUCCIONES Y OBRAS,S.A. 
Import total Garantia definitiva: 1.567,25-euros. 
Departament gestor del contracte: Espai Públic. 
 
4) Objecte del contracte: Servei de monitoratge per les activitats fisicoesportives 
“Ànim 10”, “Passos a mils”, “Dinamització circuit esportiu”, “Domina el cos” i 
“Masterclass saludable” del programa “Vine a fer esport Salut” a Cornellà de 
Llobregat. ( Exp. 17-048). 
Data Decret d’adjudicació núm. 13/18 de data 5 de gener de 2018. 
Adjudicatari: SPORTISE CREATIVE SOLUTIONS, S.L. 
Import total Garantia definitiva: 1.486,69-euros. 
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Departament gestor del contracte: Acció Comunitária i Esports.” 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt quart.- Adjudicar a Paola Sallés Farrera el contracte de Prestació del 
servei d’assessorament jurídic a les dones del Centre d’Informació i Recursos 
per les Dones (CIRD), amb efectes d’1 de setembre de 2020 fins el 31 d’agost 
de 2022. 
 

Adjudicar contracte (CIRD) 
a Paola Sallés 

 
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: Prestació del servei d’assessorament jurídic a les dones 
usuàries del Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD) 
Tramitació: Ordinària 
Procediment d’adjudicació: Obert  
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat-preu 
 
Atès que les proposicions admeses a la licitació són les següents empreses: 
 
1. OLGA FERRER RUBIO 
2. ASSITÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL, FUNDACIÓ AGI 
3. PAOLA SALLÉS FARRERA 
4. DONES JURISTES 
 
Atès que la Mesa de Contractació es va reunir per procedir a la valoració de les 
ofertes presentades, proposant l’adjudicació Paola Sallés Farrera, per ser l’oferta més 
avantatjosa per aquest Ajuntament i complir tots els requisits fixats al Plec de 
Condicions aprovat per regir el present procediment, constant a l’expedient i al Perfil 
del Contractant les actes de la Mesa de Contractació, contenint tota la informació del 
procés. 
 
Vist que l’adjudicatària Paola Sallés Farrera, va presentar la documentació requerida, 
entre ells la garantia definitiva per import de 1.936,00.-euros, donant compliment a 
l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de CSP de 8 de novembre. 
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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.- Adjudicar a Paola Sallés Farrera el contracte de Prestació del servei 
d’assessorament jurídic a les dones usuàries del Centre d’Informació i Recursos per a 
les Dones (CIRD), amb efectes d’1 de setembre de 2020 fins el 31 d’agost de 2022, 
amb estricta subjecció al Plec de Condicions Econòmic-Administratives aprovat per 
Junta de Govern Local de data  21 de febrer de 2020, i a la seva oferta. 
 
Segon.- Establir com a preu del contracte, 38.720.-euros, IVA exclòs, més 8.131,20 
d’IVA 21 %, fent un total de 46.851,20 euros IVA inclòs. 
 
Tercer.- Formalitzar aquest contracte en document administratiu de conformitat al 
que disposa l’article 153.3 de la Llei 9/2017 de CSP, de 8 de novembre, en un termini 
no superior a cinc dies, comptats des del següent a aquell en que l’adjudicatari rebi el 
requeriment de formalització, una vegada transcorregut el termini de quinze dies 
hàbils des de que es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats, 
sense que s’hagi interposat recurs que porti aparellada la suspensió de la 
formalització del contracte. 
 
Quart.- Deixar sense efecte l’autorització de despesa aprovada a l’Acord d’inici per 
Junta de Govern Local de data 21 de febrer de 2020. 
 
“Autoritzar la despesa de caràcter plurianual amb aplicació als exercicis i pels imports 
següents:  
 
Exercici  Partida Pressupostària  Import (IVA inclòs) 
 
2020    0203.2312A.2270600   14.374,80 
2021     0203.2312A.2270600   26.353,80 
2022      0203.2312A.2270600   11.979,00 
 
                                         Total:           52.707,60   (IVA inclòs) 
 
           
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos”. 
 
Cinquè.- Reajustar les anualitats de la despesa d’aquest contracte, d’acord amb el 
que preveu l’article 96 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
administracions públiques, i en conseqüència 
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Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual amb aplicació als exercicis i 
pels imports següents:  
 
Exercici  Partida Pressupostària   Import (IVA inclòs) 
   Treballs Tècnics/ Polítiques d’Igualtat 
 
2020      0203.2312A.2270600           6.388,80 
2021       0203.2312A.2270600       23.425,60 
2022         0203.2312A.2270600       17.036,80 
 
                                    Total:          46.851,20 (IVA inclòs) 
 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos. 
 
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 el 
LCSP, 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.- Notificar el present acord al Departament de Polítiques d’Igualtat i a 
l’adjudicatari, així com a la resta de participants. 
 
Vuitè.- Nomenar responsable del contracte a la Sra. Núria Jiménez  García, Cap de 
l’Àrea d’Igualtat donant conformitat a l’article 62 de la Llei 9/2017, de la CSP de 8 de 
novembre. 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt cinquè.- Aprovar la 1ª pròrroga del contracte del Servei d’Orientació i 
Acompanyament a les Familíes (SOAF), concertat amb l’empresa “Fundació 
Cassià Just”, aprovat segons acord de la Junta de Govern Local de data 15 de 
juny de 2018. 
 

Aprovar 1ª prorroga contracte 
SOAF amb Fundació Cassià Just 
 

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 de L’Àrea de Gestió de Família de L’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat de data 16 de juny de 2020 amb el vist i plau de la seva Regidoria relatiu a 
la 1ª pròrroga  del contracte del Servei d’orientació i acompanyament a les famílies 
(SOAF)  concertat amb L’empresa “Fundació Cassià Just”, aprovat segons Acord  de la 
Junta General de data 15 de juny 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 “Fundació Cassià Just.”, amb registre d’entrada núm. 
15812, de data 14 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 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la  1ª pròrroga  del contracte del Servei d’orientació i 
acompanyament a les famílies (SOAF)  concertat amb L’empresa “Fundació Cassià 
Just”, aprovat segons Acord  de la Junta General de data 15 de juny de 2018, per un 
pressupost de 21.153,00.-euros (IVA exclòs) més 4.442,13.-euros d’IVA 21%, fent un 
total de 25.595,13.-euros (IVA Inclòs), pel període comprès entre l’1 d’octubre de 
2020 i el 30 de setembre de 2021. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual amb aplicació als 
exercicis i pels imports següents:  
 
 
Exercici                 Partida Pressupostària             Import (IVA inclòs) 
 

2020        0201 2311B 2270600 - SOAF UNIVERSAL/FAMÍLIA.    4.653,66€ (Iva inclòs) 
 
2021        0201 2311B 2270600 - SOAF UNIVERSAL/FAMÍLIA   20.941,47€ ( Iva inclòs) 
 
               Total   25.595,13€ (Iva inclòs) 
 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius Pressupostos. 
 
Tercer.- Fixar la garantia definitiva en la quantitat de 1.057,65.- 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 
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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 de Famílies, a la Sra. 
Immaculada Muñiz Rodríguez  i a l’empresa adjudicatària.” 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt sisè.- Aprovar la 2ª i darrera Pròrroga del contracte del 
subministrament de carburant amb destí als vehicles municipals del 
deparmant de la Guàrdia Urbana (Lot B) i de Manteniment i Serveis (Lot A) 
de Cornellà de Llobregat, Adjudicat a  PETROPORT, S.L, segons acord de la 
Junta de Gonvern Local de ata 2 d’octubre de 2017. 
 

Aprovar 2ª prorroga contracte  
de carburant amb Petroport SL  

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i Administració , que 
textualment diu: 
 
... 
 
“Vist l’informe del Cap de la Guàrdia Urbana i el Tècnic de Manteniment i Serveis amb 
el vist i plau de les seves Regidories, de data 26 de juny de 2020 amb número ID 
1427253, relatiu a la 2ª i darrera pròrroga del  contracte de subministrament del 
carburant amb destí als vehicles municipals del departament de la Guàrdia Urbana i 
de Manteniment i Serveis de Cornellà de Llobregat concertat amb “PETROPORT, S.L”, 
segons Acord de la Junta de Govern de data 27 d’octubre de 2017. 
 
Vista l’aprovació de la 1ª pròrroga del contracte de  subministrament del carburant 
amb destí als vehicles municipals del departament de la Guàrdia Urbana i de 
Manteniment i Serveis de Cornellà de Llobregat, per tal de repostar els vehicles que 
integren la flota municipal d’aquets departaments i la neteja dels vehicles, segons 
Acord de la Junta de Govern Local de data 4  d’octubre de 2019. 
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Vista la clàusula  del Plec de Condicions del contracte que preveu la possibilitat de 
prorrogar expressament el contracte. 
 
Vist l’escrit presentat per “PETROPORT, S.L” amb registre d’entrada núm. 20896, de 
data 03 de juliol de 2020 mitjançant el qual  accepta la pròrroga de l’esmentat 
contracte. 
 
Vista la clàusula 8 del PCAP segons la qual no s’exigeix la garantia definitiva, de 
conformitat amb l’article 95.1. paràgraf segon que permet l’excepció de garantia 
definitiva en el cas de subministrament de béns consumibles, l’entrega i recepció dels 
quals es produeixi abans del pagament del preu. 
    
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 del subministrament de 
carburant amb destí als vehicles municipals del departament de la Guàrdia Urbana 
(Lot B) i de Manteniment i Serveis (Lot A) de Cornellà de Llobregat, per tal de repostar 
els vehicles que integren la flota municipal d’aquest departaments i la neteja dels 
vehicles,, adjudicat a PETROPORT, S.L segons Acord de la Junta de Govern Local de 
data 27 d’octubre de 2017 pel període comprès entre el 1 de novembre de 2020 i el 31 
d’octubre de 2021 per un pressupost de: (Lot A) Departament de Manteniment  i 
Serveis 19.008,26.- euros IVA exclòs, més 3.991,74.- euros de 21% d’IVA, fent un total 
de 23.000.- euros amb l’IVA  inclòs, amb un 0,10 euros/llitre de descompte. (Lot B) 
Departament de la Guàrdia Urbana 29.090,08.- euros, IVA exclòs, més 6.108,92.- 
euros de 21% d’IVA, fent un total de 35.199.- euros amb l’IVA inclòs, amb un 0,10 
euros/llitre de descompte. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual amb aplicació als 
exercicis i pels imports següents:  
 
Exercici   Partida Pressupostària     Import (IVA inclòs) 
 

2020  0112.1500C.2210301 Combustible/Manteniment    1.916,67.-euros 
2020  0012.1300A.2210301 Combustible/Guardia Urbana    2.933,25.-euros 
2021  0112.1500C.2210301 Combustible/Manteniment  21.083,33.-euros 
2021  0012.1300A.2210301 Combustible/Guardia Urbana  32.265,75.-euros 
   
    Total: (IVA inclòs)     58.199,00.- euros 
Subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos. 
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Tercer.- 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. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al departament d’Espai Públic, a la Intervenció 
Municipal i a l’empresa adjudicatària.”  
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt setè.- Aprovar la Convocatòria i Bases Específiques per a la provisió 
d’Arquitecte/a Tècnic i/o absències dels seus titulars que es puguin produir, 
com a conseqüència que no hi hagi titular o que aquest tingui reserva de 
plaça en trobar-se en situació de llicència, comissió de serveis o exedència. 
 

Aprovar convocatòria d’Arquitecte/a Tècnic 
 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i Administració , que 
textualment diu: 
 
... 
 
“Atesa la necessitat de disposar d'una bossa de treball per poder cobrir de forma 
temporal places vacants d’Arquitecte/a Tècnic/a i/o absències dels seus titulars que 
es puguin produir, com a conseqüència que no hi hagi titular o que aquest tingui 
reserva de plaça en trobar-se en situació de llicència, comissió de serveis o 
excedència, en règim de personal laboral i/o funcionari, durant un període màxim de 
dos anys, en aplicació de l’article 95.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, i fins que 
no es reincorpori el seu titular o es proveeixi de forma definitiva pel sistema 
legalment establert a l’efecte, 
 
Atesa la necessitat de procedir a iniciar amb la màxima celeritat possible la 
convocatòria per cobrir interinament les places vacants d’Arquitecte/a Tècnic/a, com 
a conseqüència de les incidències que es puguin produir durant l’any, 
 
Atès que el personal interí i laboral temporal ha de ser seleccionat mitjançant 
convocatòria pública, d’acord amb el que preveu l’article 94 del RPSEL, que en el seu 
apartat segon preveu la possibilitat de realitzar un concurs únic anyal per establir 
l’ordre de preferència per atendre les vacants que es puguin produir durant l’exercici, 
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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 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,  
 

ACORD 
 
Primer.-  Aprovar la Convocatòria i Bases Específiques per a la provisió d’Arquitecte/a 
Tècnic/a i/o absències dels seus titulars que es puguin produir, com a conseqüència 
que no hi hagi titular o que aquest tingui reserva de plaça en trobar-se en situació de 
llicència, comissió de serveis o excedència, en règim de personal laboral i/o 
funcionari, durant un període màxim de dos anys, en aplicació de l’article 95.2 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, i fins que no es reincorpori el seu titular o es 
proveeixi de forma definitiva pel sistema legalment establert a l’efecte que 
s’identifica electrònicament a continuació: 
 
-Núm. ID: 1509300 
-Núm. Hash: SHA-512: 
E04EED5A0B4C209CFE5319B736A778DA3FEF48B275F275DE60755C1D8C791B42C8A
4554FBF4676505F95D3D51636157F9F59FD8197050B62D97084E552094A2F 
 
 i amb el contingut de les següents bases: 
 

BASES 
 
PRIMERA.- Els/les aspirants/tes interessats/des en participar en aquest procés 
selectiu, hauran de reunir les condicions i requisits generals establerts en les Bases 
Generals per la provisió de places de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i dels seus 
Organismes Autònoms, i hauran d'estar en possessió del Títol d’Arquitecte/a 
Tècnic/a, Grau en arquitectura Tècnica i Edificació o Enginyeria d’Edificació. 
 
SEGONA.- Els/les aspirants/tes interessats/des hauran de presentar  la corresponent 
sol·licitud, així com el seu currículum vitae, acreditat amb la documentació pertinent, 
en el Registre General de l'Ajuntament de Cornellà, en el termini de 10 dies naturals, a 
comptar des del següent de la publicació de la convocatòria en el Tauler d'Anuncis de 
l’Ajuntament.  
 
TERCERA.- El sistema de selecció serà el concurs i es desenvoluparà de la següent 
forma: 
  
1.- Consistirà en la resposta a una bateria de 50 preguntes amb diverses opcions de 
resposta de les que sols una serà correcte, relacionades la següent normativa: 
 
Codi d’Accessibilitat. 
Codi Tècnic d’Edificació. 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de carreteres i Ponts.. 
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Seguretat i salut. 
 
Aquesta prova serà eliminatòria i es puntuarà fins a un màxim de 10 punts, essent 
imprescindible obtenir una puntuació mínima de 5 punts per superar-la. 
 
2.- Consistirà en la realització d’una prova pràctica, sobre la organització i planificació 
d’una brigada municipal, que te per objectiu el manteniment de: 
 
Via publica 
Mobiliari urbà i jocs infantils 
Edificis municipals 
Equipament esportius 
Escoles bressol i escoles de primària 
Zones enjardinades 
 
La puntuació d’aquesta prova en la que es tindran en compte els criteris expressats en 
els perfils de competències professionals de l’annex II, es valorarà de 0 a 10 punts, i 
tindrà caràcter eliminatori. La puntuació mínima per superar la prova serà de 5 punts.  
  
3.- Els aspirants que no acreditin tenir els coneixements de nivell C de Català, hauran 
de superar una prova d’aptitud de coneixement de la Llengua Catalana. 
 
4.- Consistirà en la valoració dels mèrits acreditats pels aspirants d'acord amb la 
Taula de Mèrits que consten en les Bases Generals per l’ingrés en aquesta 
Administració Local, que s'adjunta a la present convocatòria com Annex I. Aquesta 
fase no serà eliminatòria. 
 
Per l’acreditació de serveis prestats es farà per la presentació de la vida laboral pel 
temps treballat i pels contractes, nomenaments o certificats que acreditin les tasques 
desenvolupades, especialment en el referit a les tasques de direcció d’obres i 
comandament de personal.  
 
La suma de les puntuacions obtingudes en les tres fases donarà la puntuació total 
dels aspirants. 
 
Tots els aspirants que hagin superat totes les fases del procés seran classificats per 
ordre de puntuació. 
 
QUARTA.- El Tribunal estarà format pels següents membres: 
 
PRESIDENT/A.-  La Sra. Gemma Escofet Mata, Cap  Executiu de Serveis Centrals, i en 
substitució la Sra. Laura Pérez Gálvez , Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos Jurídics   
 
VOCALS: 
La Sra. Dionisia Gimenez Casquero, Arquitecta Tècnica i en substitució la Sra. Karen 
Roman Urgell, Arquitecta Tècnica 
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El Sr. Albert Roig Cunill, Arquitecte Tècnic i en substitució el Sr. Celso Puyuelo Laplana, 
Arquitecte Tècnic. 
 
El Sra. Patricia Schmitt Íñiguez, Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos Humans i en 
substitució la Sra. Sonia Jimenez López, Cap de Personal. 
  
SECRETARIA.- La de la Corporació o funcionari/ària en qui delegui. 
 
En cas d’empat es decidirà pel vot de qualitat del president del tribunal.  
 
CINQUENA.- El resultat d'aquesta convocatòria serà elevat a l’Òrgan competent als 
efectes de la seva aprovació i del seu contingut es donarà compte al Departament de 
Recursos Humans als efectes de que les vacants temporals que es produeixin siguin 
ofertades per l'ordre obtingut en la present convocatòria i es pugui proposar la 
contractació que en cada cas sigui precís dur a terme. 
 
SISENA.- Període de pràctiques 
 
S’estableix un període de pràctiques de sis mesos de durada. Un cop finalitzat aquest 
període, una Comissió d’Avaluació formada pel president del Tribunal i El Cap 
d’Edificis Públics i Instal·lacions i el Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos Humans, 
emetrà un informe del seguiment realitzat en base als coneixements de l’Annex II 
(punt dos de les bases) i a les competències professionals de l’Annex III que es remetrà 
al Tribunal que qualificarà amb un apte o no apte el període de pràctiques. 
 
Setena.- Les incidències que es produeixin i no restin previstes en les presents Bases 
seran resoltes pel Tribunal. 
 
 
  A N N E X    I  TAULA DE MÈRITS 
 
CONCEPTE                                    PUNTUACIÓ MAXIMA  
 
A) PER INGRÉS A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL: 
a) Mitjançant oposició lliures.......................1,00  punts 
b) Mitjançant concurs-oposició....................0,75   " 
c) Mitjançant concurs...................................0,50   "   
     1 PUNTS 
 
B) PER SERVEIS PRESTATS EN FUNCIONS RELACIONADES  
AMB LES TASQUES A DESENVOLUPAR: 
En la mateixa Corporació….....................0,20 punt/mes 
En sector privat amb responsabilitats de  Direcció d’obra i comandament de  Personal 
               0,20 punt/mes 
En el sector Públic o Privat.....................0,10 punt/mes   
           
 4 PUNTS 
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C) PER TITULACIONS UNIVERSITÀRIES RELACIONADES AMB LA PROFESSIÓ, 
EXCLOSA LA REQUERIDA A LA CONVOCATÓRIA 
 
Màsters o Estudis Universitaris de Postgrau:   Per cada un…………. 0,50 punt 
Títols:Llicenciatures o graduats universitaris     Per cada un.................1 punt 
 
Diplomatures                 Per cada un.0,75 punts                
     2 PUNTS 
 
D) PER CURSETS SOBRE MATÈRIES RELACIONADES AMB EL CONTINGUT O MATERIES 
RELACIONADES AMB LES TASQUES A DESENVOLUPAR, CURSATS EN ENTITATS 
PUBLIQUES O PRIVADES D’ACORD AMB EL SEGUENT BAREM EXCLOSA LA REQUERIDA 
A LA CONVOCATÒRIA: 
 
Per cursos amb prova d’aprofitament amb una durada igual o superior a 40 hores 
........................... 0'30 punts 
 
Per cursos amb prova d’aprofitament amb una durada igual o superior a 20 hores 
.......................... 0'20 punts 
 
Per cursos amb prova d’aprofitament amb una durada igual o superior a 10 hores 
........................... 0,10 punts  
 
Per cursos d’assistència d’una durada igual o superior a 
40hores................................................ 0,15 punts 
 
Per cursos d’assistència d’una durada igual o superior a 20 
hores................................................... 0,10 punts 
 
Per cursos d’assistència d’una durada igual o superior a 10 hores............0,05 punts       
           
  2 PUNTS 
 
E) ALTRES MÈRITS                       1 PUNT 
 
 
  A N N E X    III   
 
Perfil de competències professionals 
 
Compromís amb l’organització i el servei públic 
 
Conèixer i comprendre les característiques específiques de l'Administració pública, 
sentir-se compromès/esa amb els seus principis i valors, i actuar d'acord amb els 
principis ètics que inspiren la seva actuació. 
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Orientació als resultats i a la millora 
 
Tenir capacitat per treballar amb eficàcia i eficiència per assolir els resultats fixats i 
procurar la millora contínua. 
  
Organització i planificació del treball 
 
Tenir capacitat per ordenar i prioritzar les tasques, accions, i projectes que s’han de 
desenvolupar, per tal d’assolir els resultats esperats, en el termini adequat, amb 
qualitat i emprant els recursos necessaris. 
  
Capacitat analítica 
 
Explicar tècnicament un problema o una situació determinada en l’àmbit de la seva 
especialitat, identificant les causes i predient les conseqüències. 
  
Presa de decisions tècniques  
 
Tenir capacitat per escollir, entre diferents alternatives, les que són més viables per a 
la consecució dels objectius, basant-se en una anàlisi dels possibles efectes i riscos així 
com de les possibilitats d'implementació, tant si ha de prendre directament les 
decisions com si les ha de proposar. 
  
Treball en equip 
 
Tenir capacitat per participar, col·laborar i coordinar-se activament en un equip o 
grup de treball. Tenir disposició per integrar-s’hi i fer que els altres també s’hi 
integrin, i potenciar la participació i la cohesió de l’equip o grup de treball, per tal 
d’assolir els objectius comuns. 
  
Adaptabilitat 
 
Ajustar-se a situacions noves i canviants en el lloc de treball, acceptant nous 
enfocaments i canvis, adaptant-se i treballant eficaçment en diferents i variades 
situacions. 
  
Actualització professional 
 
Tenir capacitat i interès per fer servir, millorar i ampliar els coneixements i les 
habilitats necessaris en relació amb la feina. 
 
Segon.- Publicar el present acord, un cop sigui efectiu,  al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, així com a la seva pàgina web, als efectes de comunicació als 
interessats. 
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Tercer.- Comunicar el contingut d’aquest acord a la Unitat de Transparència de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en compliment del que disposa la Llei 
19/2013, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en 
conseqüència notificar el present acord al Director d’Informàtica com a responsable 
de la seu electrònica municipal, per a la seva publicació. 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt vuitè.- Aprovar la Convocatòria i Bases Específiques per a la provisió 
Personal d’Oficis, Oficial 1a Pintor i/o absències dels seus titulars que es 
puguin produir, com a conseqüència que no hi hagi titular o que aquest 
tingui reserva de plaça en trobar-se en situació de llicència, comissió de 
serveis o exedència. 
 

Aprovar convocatòria Oficial 1a Pintor 
 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i Administració , que 
textualment diu: 
 
... 
 
“Atesa la necessitat de disposar d'una bossa de treball per cobrir de forma temporal 
places vacants de Personal d’Oficis, Oficial 1a Pintor, i/o absències dels seus titulars 
que es puguin produir com a conseqüència que no hi hagi titular o que aquest tingui 
reserva de plaça en trobar-se en situació de llicència, comissió de serveis o 
excedència, en règim de personal laboral, fins que no es reincorpori el seu titular o es 
proveeixi de forma definitiva pel sistema legalment establert a l’efecte, 
 
Atesa la necessitat de procedir a iniciar amb la màxima celeritat possible la 
convocatòria per cobrir interinament les places vacants, com a conseqüència de les 
incidències que es puguin produir durant l’any, 
 
Atès que el personal interí i laboral temporal ha de ser seleccionat mitjançant 
convocatòria pública, d’acord amb el que preveu l’article 94 del RPSEL, que en el seu 
apartat segon preveu la possibilitat de realitzar un concurs únic anyal per establir 
l’ordre de preferència per atendre les vacants que es puguin produir durant l’exercici, 
 
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 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,  
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ACORD 
 
Primer.-  Aprovar la Convocatòria i Bases Específiques per a la provisió Personal 
d’Oficis, Oficial 1a Pintor i/o absències dels seus titulars que es puguin produir, com a 
conseqüència que no hi hagi titular o que aquest tingui reserva de plaça en trobar-se 
en situació de llicència, comissió de serveis o excedència, en règim de personal laboral 
i/o funcionari, durant un període màxim de dos anys, en aplicació de l’article 95.2 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, i fins que no es reincorpori el seu titular o es 
proveeixi de forma definitiva pel sistema legalment establert a l’efecte que 
s’identifica electrònicament a continuació: 
 
-Núm. ID: 1511206 
-Núm. Hash: SHA-512: 
39A07D41B5F2874BBF4036412F2FEF1D837647B402D460D9FF14D9732E48B5F8AC5
F146B9FD42DEA4B1564C2B155124F2DA1B04258204F1B69787A74DFC44518 
 
 i amb el contingut de les següents bases: 
 

BASES 
 
PRIMERA.- Les persones interessades per participar en aquest procés selectiu, hauran 
de reunir les condicions i requisits generals establerts en les Bases Generals per la 
provisió de places de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i dels seus Organismes 
Autònoms, i hauran d'estar en possessió del Títol de Graduat Escolar,  ESO, Formació 
Professional de primer grau o equivalent. 
 
SEGONA.- Les persones interessades hauran de presentar la corresponent sol·licitud 
així com el seu currículum vitae, acreditat amb la documentació pertinent, en el 
Registre General de l'Ajuntament de Cornellà, en el termini de 10 dies hàbils, a 
comptar des del següent de la publicació de la convocatòria en el Tauler d'Anuncis de 
l’Ajuntament. 
 
TERCERA.- El sistema de selecció serà el concurs i es desenvoluparà de la següent 
forma: 
 
1.- Consistirà en la realització d’una o varies proves pràctiques relacionades amb les 
tasques a desenvolupar. La puntuació d’aquestes es valorarà de 0 a 10 punts 
cadascuna d’elles, i tindrà caràcter eliminatori. La puntuació mínima per superar la 
prova serà de 5 punts a cadascuna d’elles, i la puntuació resultant serà la mitjana 
entre totes les proves. 
 
2. Serà obligatori que l’aspirant disposi de carnet de conduïr B, aquest requisit tindrà 
caràcter eliminatori. 
 
3.- En cas de que el Tribunal ho consideri adient, a la vista del resultat de la primera 
prova, podrà establir la realització d’una entrevista personal per avaluar la idoneïtat 
dels/ de les candidats/tes per desenvolupar les funcions del lloc de treball vacant. La 
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puntuació d’aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts, i tindrà caràcter eliminatori. 
La puntuació mínima per superar la prova serà de 5 punts. 
 
4.- Els aspirants que no acreditin tenir els coneixements del nivell bàsic de Català (B1) 
amb el certificat de la Junta Permanent de Català o equivalent, hauran de superar 
una prova de coneixement de la Llengua Catalana. La valoració d’aquesta prova es 
qualificarà com “apte” o no apte”, i tindrà caràcter eliminatori. 
 
5.- Consistirà en la valoració dels mèrits acreditats pels aspirants d'acord amb la 
Taula de Mèrits que consten en les Bases Generals per l 'ingrés en aquesta 
Administració Local, que s'adjunta a la present convocatòria com Annex I, aquesta 
fase no serà eliminatòria. 
 
La suma de les puntuacions obtingudes en totes les fases donarà la puntuació total 
dels aspirants. 
 
Tots els aspirants/es que hagin superat totes les fases del procés seran classificats per 
ordre de puntuació. 
 
QUARTA.- El Tribunal estarà format pels següents membres: 
 
PRESIDENT.-  La Sra. Gemma Escofet Mata, Cap  Executiu de Serveis Centrals, i en 
substitució la Sra. Laura Pérez Gálvez , Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos Jurídics   
 
VOCALS: 
 
La Sra. Dionisia Gimenez Casquero, Cap de la Brigada Municipali en substitució la Sr. 
Daniel Ortí Cap de Serveis Muicipals i Via Pública 
 
El Sr. Jesus Expósito Tècnic Auxiliar Manteniment i en substitució la Sra. Mar Mitjans, 
Tècnica auxiliar de Manteniment. 
 
El Sra. Patricia Schmitt Íñiguez, Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos Humans i en 
substitució la Sra. Sonia Jimenez López, Cap de Personal. 
 
El tribunal podrà nomenar un/a assessor/a tècnic que actuarà amb veu però sense 
vot en una o en totes les proves tècniques a realitzar.  
 
SECRETARIA:  
La Sra. Carmen Alonso Higuera, Secretària General d’aquest Ajuntament o 
funcionari/ària en qui delegui. 
 
Hi podrà assistir un membre de la Junta de Personal amb veu però sense vot. 
 
CINQUENA.- El resultat d'aquesta convocatòria serà elevat a l’Òrgan competent als 
efectes de la seva aprovació i del seu contingut es donarà compte al Departament de 
Recursos Humans als efectes de que les vacants temporals que es produeixin siguin 
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ofertades per l'ordre obtingut en la present convocatòria i es pugui proposar la 
contractació que en cada cas sigui precís dur a terme. 
 
SISENA.- Període de pràctiques 
 
S’estableix un període de pràctiques de sis mesos de durada. Un cop finalitzat aquest 
període, una Comissió d’Avaluació formada pel president del Tribunal, la Cap de la 
Brigada i la Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos Humans, emetrà un informe del 
seguiment realitzat en base als coneixements demostrats i  a les competències 
profesionals, que es remetrà al Tribunal i que qualificarà amb un apte o no apte el 
període de pràctiques. 
 
SETENA.- Les incidències que es produeixin i no restin previstes en les presents Bases 
seran resoltes pel Tribunal. 
 
 
A N N E X    I 
 
TAULA DE MÈRITS  
 
CONCEPTE                                  PUNTUACIÓ MÀXIMA  
  
A) PER INGRÉS A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL: 
 
a) Mitjançant oposició lliure.......................1,00  punts 
 
b) Mitjançant concurs-oposició....................0,75   " 
 
c) Mitjançant concurs..................................0,50   "                      1 PUNT 
 
B) PER SERVEIS PRESTATS EN FUNCIONS RELACIONADES AMB LES TASQUES A 
DESENVOLUPAR 
 
a) En Corporacions Locals de més de 80.000 habitants .......................... 0,20 punt/mes 
 
b) Al Sector Públic..............................    .........0,10 punt/mes 
 
c) Al Sector Privat................................    ........0'05 punt/mes
              
    4 PUNTS 
 
C)  PERMISOS DE CONDUIR                                                     
 
   Carnets de conduir: 
   Per carnet de tipus C  1,00 punts                                          1 PUNT  
 
D) PER CURSETS I DIPLOMES: 
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 Cursos de perfeccionament professional: 
    
   Amb prova d’aptitud i més de 60 hores lectives: 
   Per cada un............................................. 1 punt 
 
   Amb prova d’aptitud i menys de 60 hores lectives: 
   Per cada un............................................. 0,35 punts 
   
   Sense prova d’aptitud i més de 60 hores lectives: 
   Per cada un............................................. 0,30 punts 
 
   Sense prova d’aptitud i menys de 60 hores lectives:           
   Per cada un  .........................................   0,20 punts      2 PUNTS 
                                              
 
E) ALTRES MÈRITS     1 PUNT 
 
Segon.- Publicar el present acord, un cop sigui efectiu,  al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, així com a la seva pàgina web, als efectes de comunicació als 
interessats. 
 
Tercer.- Comunicar el contingut d’aquest acord a la Unitat de Transparència de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en compliment del que disposa la Llei 
19/2013, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en 
conseqüència notificar el present acord al Director d’Informàtica com a responsable 
de la seu electrònica municipal, per a la seva publicació. 
 
... 
 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt novè.- Aprovar la Convocatòria i Bases Específiques per a la provisió 
Personal d’Oficis, Oficial 1a Jardiner i/o absències dels seus titulars que es 
puguin produir, com a conseqüència que no hi hagi titular o que aquest 
tingui reserva de plaça en trobar-se en situació de llicència, comissió de 
serveis o exedència. 
 

Aprovar convocatòria Oficial de 1ª Jardiner 
 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
 
 
... 
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“Atesa la necessitat de disposar d'una bossa de treball per cobrir de forma temporal 
places vacants de Personal d’Oficis, Oficial 1a Jardiner, i/o absències dels seus titulars 
que es puguin produir com a conseqüència que no hi hagi titular o que aquest tingui 
reserva de plaça en trobar-se en situació de llicència, comissió de serveis o 
excedència, en règim de personal laboral, fins que no es reincorpori el seu titular o es 
proveeixi de forma definitiva pel sistema legalment establert a l’efecte, 
 
Atesa la necessitat de procedir a iniciar amb la màxima celeritat possible la 
convocatòria per cobrir interinament les places vacants, com a conseqüència de les 
incidències que es puguin produir durant l’any, 
 
Atès que el personal interí i laboral temporal ha de ser seleccionat mitjançant 
convocatòria pública, d’acord amb el que preveu l’article 94 del RPSEL, que en el seu 
apartat segon preveu la possibilitat de realitzar un concurs únic anyal per establir 
l’ordre de preferència per atendre les vacants que es puguin produir durant l’exercici, 
 
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 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,  

 
ACORD 

 
Primer.-  Aprovar la Convocatòria i Bases Específiques per a la provisió Personal 
d’Oficis, Oficial 1a Jardiner i/o absències dels seus titulars que es puguin produir, com 
a conseqüència que no hi hagi titular o que aquest tingui reserva de plaça en trobar-
se en situació de llicència, comissió de serveis o excedència, en règim de personal 
laboral i/o funcionari, durant un període màxim de dos anys, en aplicació de l’article 
95.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, i fins que no es reincorpori el seu titular o es 
proveeixi de forma definitiva pel sistema legalment establert a l’efecte que 
s’identifica electrònicament a continuació: 
 
-Núm. ID: 1511211 
-Núm. Hash: SHA-512: 
5CED08455AA4F200D377E5D0AD6C453440DBB205086CF7576CA0F985AD3300B049
D87B85D803EA248380F6A427E8326710D16BAF0A193EC0182CA8274D835EB2 
 
 i amb el contingut de les següents bases: 
 

BASES 
 
PRIMERA.- Les persones interessades per participar en aquest procés selectiu, hauran 
de reunir les condicions i requisits generals establerts en les Bases Generals per la 
provisió de places de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i dels seus Organismes 
Autònoms, i hauran d'estar en possessió del Títol de Graduat Escolar,  ESO, Formació 
Professional de primer grau o equivalent. 
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SEGONA.- Les persones interessades hauran de presentar la corresponent sol·licitud 
així com el seu currículum vitae, acreditat amb la documentació pertinent, en el 
Registre General de l'Ajuntament de Cornellà, en el termini de 10 dies hàbils, a 
comptar des del següent de la publicació de la convocatòria en el Tauler d'Anuncis de 
l’Ajuntament. 
 
TERCERA.- El sistema de selecció serà el concurs i es desenvoluparà de la següent 
forma: 
 
1.- Consistirà en la realització d’una o varies proves pràctiques relacionades amb les 
tasques a desenvolupar. La puntuació d’aquestes es valorarà de 0 a 10 punts 
cadascuna d’elles, i tindrà caràcter eliminatori. La puntuació mínima per superar la 
prova serà de 5 punts a cadascuna d’elles, i la puntuació resultant serà la mitjana 
entre totes les proves. 
 
2. Serà obligatori que l’aspirant disposi de carnet de conduïr B, aquest requisit tindrà 
caràcter eliminatori. 
 
3.- En cas de que el Tribunal ho consideri adient, a la vista del resultat de la primera 
prova, podrà establir la realització d’una entrevista personal per avaluar la idoneïtat 
dels/ de les candidats/tes per desenvolupar les funcions del lloc de treball vacant. La 
puntuació d’aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts, i tindrà caràcter eliminatori. 
La puntuació mínima per superar la prova serà de 5 punts. 
 
4.- Els aspirants que no acreditin tenir els coneixements del nivell bàsic de Català (B1) 
amb el certificat de la Junta Permanent de Català o equivalent, hauran de superar 
una prova de coneixement de la Llengua Catalana. La valoració d’aquesta prova es 
qualificarà com “apte” o no apte”, i tindrà caràcter eliminatori. 
 
5.- Consistirà en la valoració dels mèrits acreditats pels aspirants d'acord amb la 
Taula de Mèrits que consten en les Bases Generals per l 'ingrés en aquesta 
Administració Local, que s'adjunta a la present convocatòria com Annex I, aquesta 
fase no serà eliminatòria. 
 
La suma de les puntuacions obtingudes en totes les fases donarà la puntuació total 
dels aspirants. 
 
Tots els aspirants/es que hagin superat totes les fases del procés seran classificats per 
ordre de puntuació. 
 
QUARTA.- El Tribunal estarà format pels següents membres: 
 
PRESIDENT.-  La Sra. Gemma Escofet Mata, Cap  Executiu de Serveis Centrals, i en 
substitució la Sra. Laura Pérez Gálvez , Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos Jurídics   
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VOCALS: 
 
La Sra. Dionisia Gimenez Casquero, Cap de la Brigada Municipali en substitució la Sr. 
Daniel Ortí Cap de Serveis Muicipals i Via Pública 
 
La Sra. Mar Mitjans, Tècnica auxiliar de Manteniment i en substitució el Sr. Jesus 
Expósito, Tècnic auxiliar de Manteniment 
 
El Sra. Patricia Schmitt Íñiguez, Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos Humans i en 
substitució la Sra. Sonia Jimenez López, Cap de Personal. 
 
El tribunal podrà nomenar un/a assessor/a tècnic que actuarà amb veu però sense 
vot en una o en totes les proves tècniques a realitzar.  
 
SECRETARIA:  
La Sra. Carmen Alonso Higuera, Secretària General d’aquest Ajuntament o 
funcionari/ària en qui delegui. 
 
Hi podrà assistir un membre de la Junta de Personal amb veu però sense vot. 
 
CINQUENA.- El resultat d'aquesta convocatòria serà elevat a l’Òrgan competent als 
efectes de la seva aprovació i del seu contingut es donarà compte al Departament de 
Recursos Humans als efectes de que les vacants temporals que es produeixin siguin 
ofertades per l'ordre obtingut en la present convocatòria i es pugui proposar la 
contractació que en cada cas sigui precís dur a terme. 
 
SISENA.- Període de pràctiques 
 
S’estableix un període de pràctiques de sis mesos de durada. Un cop finalitzat aquest 
període, una Comissió d’Avaluació formada pel president del Tribunal, la Cap de la 
Brigada i el Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos Humans, emetrà un informe del 
seguiment realitzat en base als coneixements demostrats i  a les competències 
profesionals, que es remetrà al Tribunal i que qualificarà amb un apte o no apte el 
període de pràctiques. 
 
SETENA.- Les incidències que es produeixin i no restin previstes en les presents Bases 
seran resoltes pel Tribunal. 
 
 
A N N E X    I  
 
TAULA DE MÈRITS  
 
CONCEPTE                                         PUNTUACIÓ MÀXIMA  
 
A) PER INGRÉS A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL: 
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a) Mitjançant oposició lliure.......................1,00  punts 
 
b) Mitjançant concurs-oposició....................0,75   " 
 
c) Mitjançant concurs..................................0,50 "                             1 PUNT 
 
B) PER SERVEIS PRESTATS EN FUNCIONS RELACIONADES AMB LES TASQUES A 
DESENVOLUPAR 
 
a) En Corporacions Locals de més de 80.000 habitants.................0,20 punt/mes 
 
b) Al Sector Públic .......................................0,10 punt/mes 
 
c) Al Sector Privat.......................................0'05 punt/mes                        
          4 PUNTS 
 
C)  PERMISOS DE CONDUIR                                                     
 
   Carnets de conduir: 
   Per carnet de tipus C. 1,00 punts                                            1 PUNT  
 
D) PER CURSETS I DIPLOMES: 
 
 Cursos de perfeccionament professional: 
    
   Amb prova d’aptitud i més de 60 hores lectives: 
   Per cada un............................................. 1 punt 
 
   Amb prova d’aptitud i menys de 60 hores lectives: 
   Per cada un............................................. 0,35 punts 
   
   Sense prova d’aptitud i més de 60 hores lectives: 
   Per cada un............................................. 0,30 punts 
 
   Sense prova d’aptitud i menys de 60 hores lectives:           
   Per cada un  .........................................   0,20 punts           2 PUNTS 
                                              
 
E) ALTRES MÈRITS    1 PUNT 
 
Segon.- Publicar el present acord, un cop sigui efectiu,  al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, així com a la seva pàgina web, als efectes de comunicació als 
interessats. 
 
Tercer.- Comunicar el contingut d’aquest acord a la Unitat de Transparència de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en compliment del que disposa la Llei 
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19/2013, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en 
conseqüència notificar el present acord al Director d’Informàtica com a responsable 
de la seu electrònica municipal, per a la seva publicació. 
 

... 
 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt desè.- Aprovar la Convocatòria i Bases Específiques per a la provisió 
Personal d’Oficis, Oficial 1a Manyà i/o absències dels seus titulars que es 
puguin produir, com a conseqüència que no hi hagi titular o que aquest 
tingui reserva de plaça en trobar-se en situació de llicència, comissió de 
serveis o exedència. 
 

Aprovar convocatòria Oficial 1a Monyà 
 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
 
... 
 
“Atesa la necessitat de disposar d'una bossa de treball per cobrir de forma temporal 
places vacants de Personal d’Oficis, Oficial 1a Manyà, i/o absències dels seus titulars 
que es puguin produir com a conseqüència que no hi hagi titular o que aquest tingui 
reserva de plaça en trobar-se en situació de llicència, comissió de serveis o 
excedència, en règim de personal laboral, fins que no es reincorpori el seu titular o es 
proveeixi de forma definitiva pel sistema legalment establert a l’efecte,  
 
Atesa la necessitat de procedir a iniciar amb la màxima celeritat possible la 
convocatòria per cobrir interinament les places vacants, com a conseqüència de les 
incidències que es puguin produir durant l’any, 
 
Atès que el personal interí i laboral temporal ha de ser seleccionat mitjançant 
convocatòria pública, d’acord amb el que preveu l’article 94 del RPSEL, que en el seu 
apartat segon preveu la possibilitat de realitzar un concurs únic anyal per establir 
l’ordre de preferència per atendre les vacants que es puguin produir durant l’exercici, 
 
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 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,  
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ACORD 
 
Primer.-  Aprovar la Convocatòria i Bases Específiques per a la provisió Personal 
d’Oficis, Oficial 1a Manyà, i/o absències dels seus titulars que es puguin produir, com 
a conseqüència que no hi hagi titular o que aquest tingui reserva de plaça en trobar-
se en situació de llicència, comissió de serveis o excedència, en règim de personal 
laboral i/o funcionari, durant un període màxim de dos anys, en aplicació de l’article 
95.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, i fins que no es reincorpori el seu titular o es 
proveeixi de forma definitiva pel sistema legalment establert a l’efecte que 
s’identifica electrònicament a continuació: 
 
-Núm. ID: 1511209 
-Núm. Hash: SHA-512: 
080FFADC7DE333D2D61BAA4C657762F6022FBE1151862CD464D98DC5C57AEA6030
19D9FAF72A3A58DA5F1EEE2F8097F3564F444EF220822C7398A70DDB549DB6 
 
 i amb el contingut de les següents bases: 
 

BASES 
 
PRIMERA.- Les persones interessades per participar en aquest procés selectiu, hauran 
de reunir les condicions i requisits generals establerts en les Bases Generals per la 
provisió de places de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i dels seus Organismes 
Autònoms, i hauran d'estar en possessió del Títol de Graduat Escolar,  ESO, Formació 
Professional de primer grau o equivalent. 
 
SEGONA.- Les persones interessades hauran de presentar la corresponent sol·licitud 
així com el seu currículum vitae, acreditat amb la documentació pertinent, en el 
Registre General de l'Ajuntament de Cornellà, en el termini de 10 dies hàbils, a 
comptar des del següent de la publicació de la convocatòria en el Tauler d'Anuncis de 
l’Ajuntament. 
 
TERCERA.- El sistema de selecció serà el concurs i es desenvoluparà de la següent 
forma: 
 
1.- Consistirà en la realització d’una o varies proves pràctiques relacionades amb les 
tasques a desenvolupar. La puntuació d’aquestes es valorarà de 0 a 10 punts 
cadascuna d’elles, i tindrà caràcter eliminatori. La puntuació mínima per superar la 
prova serà de 5 punts a cadascuna d’elles, i la puntuació resultant serà la mitjana 
entre totes les proves. 
 
2. Serà obligatori que l’aspirant disposi de carnet de conduïr B, aquest requisit tindrà 
caràcter eliminatori. 
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3.- En cas de que el Tribunal ho consideri adient, a la vista del resultat de la primera 
prova, podrà establir la realització d’una entrevista personal per avaluar la idoneïtat 
dels/ de les candidats/tes per desenvolupar les funcions del lloc de treball vacant. La 
puntuació d’aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts, i tindrà caràcter eliminatori. 
La puntuació mínima per superar la prova serà de 5 punts. 
 
4.- Els aspirants que no acreditin tenir els coneixements del nivell bàsic de Català (B1) 
amb el certificat de la Junta Permanent de Català o equivalent, hauran de superar 
una prova de coneixement de la Llengua Catalana. La valoració d’aquesta prova es 
qualificarà com “apte” o no apte”, i tindrà caràcter eliminatori. 
 
5.- Consistirà en la valoració dels mèrits acreditats pels aspirants d'acord amb la 
Taula de Mèrits que consten en les Bases Generals per l 'ingrés en aquesta 
Administració Local, que s'adjunta a la present convocatòria com Annex I, aquesta 
fase no serà eliminatòria. 
 
La suma de les puntuacions obtingudes en totes les fases donarà la puntuació total 
dels aspirants. 
 
Tots els aspirants/es que hagin superat totes les fases del procés seran classificats per 
ordre de puntuació. 
 
QUARTA.- El Tribunal estarà format pels següents membres: 
 
PRESIDENT.-  La Sra. Gemma Escofet Mata, Cap  Executiu de Serveis Centrals, i en 
substitució la Sra. Laura Pérez Gálvez , Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos Jurídics   
 
VOCALS: 
 
La Sra. Dionisia Gimenez Casquero, Cap de la Brigada Municipali en substitució la Sr. 
Daniel Ortí Cap de Serveis Muicipals i Via Pública 
 
El Sr. Jesus Expósito Tècnic Auxiliar Manteniment i en substitució la Sra. Mar Mitjans, 
Tècnica auxiliar de Manteniment. 
 
El Sra. Patricia Schmitt Íñiguez, Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos Humans i en 
substitució la Sra. Sonia Jimenez López, Cap de Personal. 
 
El tribunal podrà nomenar un/a assessor/a tècnic que actuarà amb veu però sense 
vot en una o en totes les proves tècniques a realitzar.  
 
SECRETARIA:  
La Sra. Carmen Alonso Higuera, Secretària General d’aquest Ajuntament o 
funcionari/ària en qui delegui. 
 
Hi podrà assistir un membre de la Junta de Personal amb veu però sense vot. 
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CINQUENA.- El resultat d'aquesta convocatòria serà elevat a l’Òrgan competent als 
efectes de la seva aprovació i del seu contingut es donarà compte al Departament de 
Recursos Humans als efectes de que les vacants temporals que es produeixin siguin 
ofertades per l'ordre obtingut en la present convocatòria i es pugui proposar la 
contractació que en cada cas sigui precís dur a terme. 
 
SISENA.- Període de pràctiques 
 
S’estableix un període de pràctiques de sis mesos de durada. Un cop finalitzat aquest 
període, una Comissió d’Avaluació formada pel president del Tribunal, la Cap de la 
Brigada i la Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos Humans, emetrà un informe del 
seguiment realitzat en base als coneixements demostrats i  a les competències 
profesionals, que es remetrà al Tribunal i que qualificarà amb un apte o no apte el 
període de pràctiques. 
 
SETENA.- Les incidències que es produeixin i no restin previstes en les presents Bases 
seran resoltes pel Tribunal. 
 
 
A N N E X    I 
 
TAULA DE MÈRITS  
 
CONCEPTE                                 PUNTUACIÓ MÀXIMA  
 
A) PER INGRÉS A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL: 
 
a) Mitjançant oposició lliure.......................1,00  punts 
 
b) Mitjançant concurs-oposició....................0,75   " 
 
c) Mitjançant concurs..................................0,50   "                  1 PUNT 
 
B) PER SERVEIS PRESTATS EN FUNCIONS RELACIONADES AMB LES TASQUES A 
DESENVOLUPAR 
 
a) En Corporacions Locals de més de 80.000 habitants..............0,20 punt/mes 
 
b) Al Sector Públic.......................................0,10 punt/mes 
 
c) Al Sector Privat........................................0'05 punt/mes          4 PUNTS  
        
 
C)  PERMISOS DE CONDUIR                                                     
 
   Carnets de conduir: 
   Per carnet de tipus C.  1,00 punts                        1 PUNT  
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D) PER CURSETS I DIPLOMES: 
 
 Cursos de perfeccionament professional: 
    
   Amb prova d’aptitud i més de 60 hores lectives: 
   Per cada un............................................. 1 punt 
 
   Amb prova d’aptitud i menys de 60 hores lectives: 
   Per cada un............................................. 0,35 punts 
   
   Sense prova d’aptitud i més de 60 hores lectives: 
   Per cada un............................................. 0,30 punts 
 
   Sense prova d’aptitud i menys de 60 hores lectives:           
   Per cada un  .........................................   0,20 punts           2 PUNTS 
                                              
 
E) ALTRES MÈRITS  1 PUNT 
 
Segon.- Publicar el present acord, un cop sigui efectiu,  al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, així com a la seva pàgina web, als efectes de comunicació als 
interessats. 
 
Tercer.- Comunicar el contingut d’aquest acord a la Unitat de Transparència de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en compliment del que disposa la Llei 
19/2013, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en 
conseqüència notificar el present acord al Director d’Informàtica com a responsable 
de la seu electrònica municipal, per a la seva publicació. 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt onzè.- Aprovar la Convocatòria i Bases Específiques per a la provisió Personal 
d’Oficis, Oficial de 1a Peó i/o absències dels seus titulars que es puguin produir, 
com a conseqüència que no hi hagi titular o que aquest tingui reserva de plaça en 
trobar-se en situació de llicència, comissió de serveis o exedència. 
 

Aprovar convocatòria Oficial 1a Peó 
 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i Administració , que 
textualment diu: 
... 
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“Atesa la necessitat de disposar d'una bossa de treball per cobrir de forma temporal 
places vacants de Personal d’Oficis, Oficial 1a Peó, i/o absències dels seus titulars que 
es puguin produir com a conseqüència que no hi hagi titular o que aquest tingui 
reserva de plaça en trobar-se en situació de llicència, comissió de serveis o 
excedència, en règim de personal laboral, fins que no es reincorpori el seu titular o es 
proveeixi de forma definitiva pel sistema legalment establert a l’efecte 
 
Atesa la necessitat de procedir a iniciar amb la màxima celeritat possible la 
convocatòria per cobrir interinament les places vacants, com a conseqüència de les 
incidències que es puguin produir durant l’any, 
 
Atès que el personal interí i laboral temporal ha de ser seleccionat mitjançant 
convocatòria pública, d’acord amb el que preveu l’article 94 del RPSEL, que en el seu 
apartat segon preveu la possibilitat de realitzar un concurs únic anyal per establir 
l’ordre de preferència per atendre les vacants que es puguin produir durant l’exercici, 
 
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 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,  
 

ACORD 
 
Primer.-  Aprovar la Convocatòria i Bases Específiques per a la provisió Personal 
d’Oficis, Oficial 1a Peó i/o absències dels seus titulars que es puguin produir, com a 
conseqüència que no hi hagi titular o que aquest tingui reserva de plaça en trobar-se 
en situació de llicència, comissió de serveis o excedència, en règim de personal laboral 
i/o funcionari, durant un període màxim de dos anys, en aplicació de l’article 95.2 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, i fins que no es reincorpori el seu titular o es 
proveeixi de forma definitiva pel sistema legalment establert a l’efecte que 
s’identifica electrònicament a continuació: 
 
-Núm. ID: 1510909 
-Núm.Hash:SHA-512: 
FF8F8A7BE8F9341D276F9B484838D505D7D2AF6D1FB21371A4EF67B231EAED421C1
CF24A20A4CD233209F679B5F2CF36F946DB709F742A1ECCF1137C513802E5 
 
 i amb el contingut de les següents bases: 
 

BASES 
 
PRIMERA.- Les persones interessades per participar en aquest procés selectiu, hauran 
de reunir les condicions i requisits generals establerts en les Bases Generals per la 
provisió de places de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i dels seus Organismes 
Autònoms, i hauran d'estar en possessió del Títol de Graduat Escolar,  ESO, Formació 
Professional de primer grau o equivalent. 
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SEGONA.- Les persones interessades hauran de presentar la corresponent sol·licitud 
així com el seu currículum vitae, acreditat amb la documentació pertinent, en el 
Registre General de l'Ajuntament de Cornellà, en el termini de 10 dies hàbils, a 
comptar des del següent de la publicació de la convocatòria en el Tauler d'Anuncis de 
l’Ajuntament. 
 
TERCERA.- El sistema de selecció serà el concurs i es desenvoluparà de la següent 
forma: 
 
1.- Consistirà en la realització d’una o varies proves pràctiques relacionades amb les 
tasques a desenvolupar. La puntuació d’aquestes es valorarà de 0 a 10 punts 
cadascuna d’elles, i tindrà caràcter eliminatori. La puntuació mínima per superar la 
prova serà de 5 punts a cadascuna d’elles, i la puntuació resultant serà la mitjana 
entre totes les proves. 
 
2. Serà obligatori que l’aspirant disposi de carnet de conduïr B, aquest requisit tindrà 
caràcter eliminatori. 
 
3.- En cas de que el Tribunal ho consideri adient, a la vista del resultat de la primera 
prova, podrà establir la realització d’una entrevista personal per avaluar la idoneïtat 
dels/ de les candidats/tes per desenvolupar les funcions del lloc de treball vacant. La 
puntuació d’aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts, i tindrà caràcter eliminatori. 
La puntuació mínima per superar la prova serà de 5 punts. 
 
4.- Els aspirants que no acreditin tenir els coneixements del nivell bàsic de Català (A) 
amb el certificat de la Junta Permanent de Català o equivalent, hauran de superar 
una prova de coneixement de la Llengua Catalana. La valoració d’aquesta prova es 
qualificarà com “apte” o no apte”, i tindrà caràcter eliminatori. 
 
5.- Consistirà en la valoració dels mèrits acreditats pels aspirants d'acord amb la 
Taula de Mèrits que consten en les Bases Generals per l 'ingrés en aquesta 
Administració Local, que s'adjunta a la present convocatòria com Annex I, aquesta 
fase no serà eliminatòria. 
 
La suma de les puntuacions obtingudes en totes les fases donarà la puntuació total 
dels aspirants. 
 
Tots els aspirants/es que hagin superat totes les fases del procés seran classificats per 
ordre de puntuació. 
  
QUARTA.- El Tribunal estarà format pels següents membres: 
 
PRESIDENT.-  La Sra. Gemma Escofet Mata, Cap  Executiu de Serveis Centrals, i en 
substitució la Sra. Laura Pérez Gálvez , Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos Jurídics   
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VOCALS: 
 
La Sra. Dionisia Gimenez Casquero, Cap de la Brigada Municipali en substitució la Sr. 
Daniel Ortí Cap de Serveis Muicipals i Via Pública 
 
La Sra. Mar Mitjans, Tècnica auxiliar de Manteniment i en substitució el Sr. Jesus 
Expósito, Tècnic auxiliar de Manteniment 
 
El Sra. Patricia Schmitt Íñiguez, Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos Humans i en 
substitució la Sra. Sonia Jimenez López, Cap de Personal. 
 
El tribunal podrà nomenar un/a assessor/a tècnic que actuarà amb veu però sense 
vot en una o en totes les proves tècniques a realitzar.  
 
SECRETARIA:  
La Sra. Carmen Alonso Higuera, Secretària General d’aquest Ajuntament o 
funcionari/ària en qui delegui. 
 
Hi podrà assistir un membre de la Junta de Personal amb veu però sense vot. 
 
CINQUENA.- El resultat d'aquesta convocatòria serà elevat a l’Òrgan competent als 
efectes de la seva aprovació i del seu contingut es donarà compte al Departament de 
Recursos Humans als efectes de que les vacants temporals que es produeixin siguin 
ofertades per l'ordre obtingut en la present convocatòria i es pugui proposar la 
contractació que en cada cas sigui precís dur a terme. 
 
SISENA.- Període de pràctiques 
 
S’estableix un període de pràctiques de sis mesos de durada. Un cop finalitzat aquest 
període, una Comissió d’Avaluació formada pel president del Tribunal, la Cap de la 
Brigada i la Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos Humans, emetrà un informe del 
seguiment realitzat en base als coneixements demostrats i  a les competències 
profesionals, que es remetrà al Tribunal i que qualificarà amb un apte o no apte el 
període de pràctiques. 
 
SETENA.- Les incidències que es produeixin i no restin previstes en les presents Bases 
seran resoltes pel Tribunal. 
 
A N N E X    I 
 
TAULA DE MÈRITS  
 
CONCEPTE                                  PUNTUACIÓ MÀXIMA  
 
A) PER INGRÉS A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL: 
 
a) Mitjançant oposició lliure.......................1,00  punts 
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b) Mitjançant concurs-oposició....................0,75   " 
 
c) Mitjançant concurs.......0,50   "                                  1 PUNT 
 
B) PER SERVEIS PRESTATS EN FUNCIONS RELACIONADES AMB LES TASQUES A 
DESENVOLUPAR 
 
a) En Corporacions Locals de més de 80.000 habitants................. 0,20 punt/mes 
 
b) Al Sector Públic....................................... 0,10 punt/mes 
 
c) Al Sector Privat........................................0'05 punt/mes            4 PUNTS 
 
C)  PERMISOS DE CONDUIR                                                     
 
   Carnets de conduir: 
   Per carnet de tipus C...  1,00 punts                              1 PUNT  
 
D) PER CURSETS I DIPLOMES: 
 
    Cursos de perfeccionament professional: 
 
    Amb prova d’aptitud i més de 60 hores lectives: 
   Per cada un............................................. 1 punt 
 
   Amb prova d’aptitud i menys de 60 hores lectives: 
   Per cada un............................................. 0,35 punts 
   
   Sense prova d’aptitud i més de 60 hores lectives: 
   Per cada un............................................. 0,30 punts 
 
   Sense prova d’aptitud i menys de 60 hores lectives:           
   Per cada un  .........................................   0,20 punts      2 PUNTS 
                                              
 
E) ALTRES MÈRITS   1 PUNT 
 
Segon.- Publicar el present acord, un cop sigui efectiu,  al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, així com a la seva pàgina web, als efectes de comunicació als 
interessats. 
 
Tercer.- Comunicar el contingut d’aquest acord a la Unitat de Transparència de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en compliment del que disposa la Llei 
19/2013, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en 
conseqüència notificar el present acord al Director d’Informàtica com a responsable 
de la seu electrònica municipal, per a la seva publicació. 
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... 

Els reunits, per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Punt dozè.- Aprovar la Convocatòria i Bases Específiques per a la provisió 
Personal d’Oficis, Oficial de 1ra Serraller i/o absències dels seus titulars que 
es puguin produir, com a conseqüència que no hi hagi titular o que aquest 
tingui reserva de plaça en trobar-se en situació de llicència, comissió de 
serveis o exedència. 
 

Aprovar convocatòria Ofical de 1a Serraller 
 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
 
... 
 
"Atesa la necessitat de disposar d'una bossa de treball per cobrir de forma temporal 
places vacants de Personal d’Oficis, Oficial 1a Serraller, i/o absències dels seus titulars 
que es puguin produir com a conseqüència que no hi hagi titular o que aquest tingui 
reserva de plaça en trobar-se en situació de llicència, comissió de serveis o 
excedència, en règim de personal laboral, durant un període màxim de dos anys, en 
aplicació de l’article 95.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,i fins que no es 
reincorpori el seu titular o es proveeixi de forma definitiva pel sistema legalment 
establert a l’efecte,  
 
Atesa la necessitat de procedir a iniciar amb la màxima celeritat possible la 
convocatòria per cobrir interinament les places vacants, com a conseqüència de les 
incidències que es puguin produir durant l’any, 
 
Atès que el personal interí i laboral temporal ha de ser seleccionat mitjançant 
convocatòria pública, d’acord amb el que preveu l’article 94 del RPSEL, que en el seu 
apartat segon preveu la possibilitat de realitzar un concurs únic anyal per establir 
l’ordre de preferència per atendre les vacants que es puguin produir durant l’exercici, 
 
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 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,  
 

ACORD 
 
Primer.-  Aprovar la Convocatòria i Bases Específiques per a la provisió Personal 
d’Oficis, Oficial 1a Serraller i/o absències dels seus titulars que es puguin produir, com 
a conseqüència que no hi hagi titular o que aquest tingui reserva de plaça en trobar-
se en situació de llicència, comissió de serveis o excedència, en règim de personal 
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laboral i/o funcionari, durant un període màxim de dos anys, en aplicació de l’article 
95.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, i fins que no es reincorpori el seu titular o es 
proveeixi de forma definitiva pel sistema legalment establert a l’efecte que 
s’identifica electrònicament a continuació: 
 
-Núm. ID: 1511204 
-Núm. Hash: SHA-512: 
D9563237693D0395EA202A3EEE5F3A195585DA3F6CACBBD8822ED31B6412128B5C
067D44AED1A42D383821F2F543F3368D6A373E47460CB23BF9FEE3F7891448 
 
 i amb el contingut de les següents bases: 
 

BASES 
 
PRIMERA.- Les persones interessades per participar en aquest procés selectiu, hauran 
de reunir les condicions i requisits generals establerts en les Bases Generals per la 
provisió de places de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i dels seus Organismes 
Autònoms, i hauran d'estar en possessió del Títol de Graduat Escolar,  ESO, Formació 
Professional de primer grau o equivalent. 
 
SEGONA.- Les persones interessades hauran de presentar la corresponent sol·licitud 
així com el seu currículum vitae, acreditat amb la documentació pertinent, en el 
Registre General de l'Ajuntament de Cornellà, en el termini de 10 dies hàbils, a 
comptar des del següent de la publicació de la convocatòria en el Tauler d'Anuncis de 
l’Ajuntament. 
 
TERCERA.- El sistema de selecció serà el concurs i es desenvoluparà de la següent 
forma: 
 
1.- Consistirà en la realització d’una o varies proves pràctiques relacionades amb les 
tasques a desenvolupar. La puntuació d’aquestes es valorarà de 0 a 10 punts 
cadascuna d’elles, i tindrà caràcter eliminatori. La puntuació mínima per superar la 
prova serà de 5 punts a cadascuna d’elles, i la puntuació resultant serà la mitjana 
entre totes les proves. 
 
2. Serà obligatori que l’aspirant disposi de carnet de conduïr B, aquest requisit tindrà 
caràcter eliminatori. 
 
3.- En cas de que el Tribunal ho consideri adient, a la vista del resultat de la primera 
prova, podrà establir la realització d’una entrevista personal per avaluar la idoneïtat 
dels/ de les candidats/tes per desenvolupar les funcions del lloc de treball vacant. La 
puntuació d’aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts, i tindrà caràcter eliminatori. 
La puntuació mínima per superar la prova serà de 5 punts. 
 
4.- Els aspirants que no acreditin tenir els coneixements del nivell bàsic de Català (B1) 
amb el certificat de la Junta Permanent de Català o equivalent, hauran de superar 
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una prova de coneixement de la Llengua Catalana. La valoració d’aquesta prova es 
qualificarà com “apte” o no apte”, i tindrà caràcter eliminatori. 
 
5.- Consistirà en la valoració dels mèrits acreditats pels aspirants d'acord amb la 
Taula de Mèrits que consten en les Bases Generals per l 'ingrés en aquesta 
Administració Local, que s'adjunta a la present convocatòria com Annex I, aquesta 
fase no serà eliminatòria. 
 
La suma de les puntuacions obtingudes en totes les fases donarà la puntuació total 
dels aspirants. 
 
Tots els aspirants/es que hagin superat totes les fases del procés seran classificats per 
ordre de puntuació. 
 
QUARTA.- El Tribunal estarà format pels següents membres: 
 
PRESIDENT.-  La Sra. Gemma Escofet Mata, Cap  Executiu de Serveis Centrals, i en 
substitució la Sra. Laura Pérez Gálvez , Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos Jurídics   
 
VOCALS: 
 
La Sra. Dionisia Gimenez Casquero, Cap de la Brigada Municipali en substitució la Sr. 
Daniel Ortí Cap de Serveis Muicipals i Via Pública 
 
La Sra. Mar Mitjans, Tècnica auxiliar de Manteniment i en substitució el Sr. Jesus 
Expósito, Tècnic auxiliar de Manteniment 
 
El Sra. Patricia Schmitt Íñiguez, Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos Humans i en 
substitució la Sra. Sonia Jimenez López, Cap de Personal. 
 
El tribunal podrà nomenar un/a assessor/a tècnic que actuarà amb veu però sense 
vot en una o en totes les proves tècniques a realitzar.  
 
SECRETARIA:  
La Sra. Carmen Alonso Higuera, Secretària General d’aquest Ajuntament o 
funcionari/ària en qui delegui. 
 
Hi podrà assistir un membre de la Junta de Personal amb veu però sense vot. 
 
CINQUENA.- El resultat d'aquesta convocatòria serà elevat a l’Òrgan competent als 
efectes de la seva aprovació i del seu contingut es donarà compte al Departament de 
Recursos Humans als efectes de que les vacants temporals que es produeixin siguin 
ofertades per l'ordre obtingut en la present convocatòria i es pugui proposar la 
contractació que en cada cas sigui precís dur a terme. 
 
SISENA.- Període de pràctiques 
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S’estableix un període de pràctiques de sis mesos de durada. Un cop finalitzat aquest 
període, una Comissió d’Avaluació formada pel president del Tribunal, la Cap de la 
Brigada i el Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos Humans, emetrà un informe del 
seguiment realitzat en base als coneixements demostrats i  a les competències 
profesionals, que es remetrà al Tribunal i que qualificarà amb un apte o no apte el 
període de pràctiques. 
 
SETENA.- Les incidències que es produeixin i no restin previstes en les presents Bases 
seran resoltes pel Tribunal. 
 
 
 
A N N E X    I 
 
TAULA DE MÈRITS  
 
CONCEPTE                       PUNTUACIÓ MÀXIMA  
 
A) PER INGRÉS A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL: 
 
a) Mitjançant oposició lliure.......................1,00  punts 
 
b) Mitjançant concurs-oposició....................0,75   " 
 
c) Mitjançant concurs..................................0,50                              1 PUNT 
 
B) PER SERVEIS PRESTATS EN FUNCIONS RELACIONADES  
AMB LES TASQUES A DESENVOLUPAR 
 
a) En Corporacions Locals de més de  
    80.000 habitants......................................0,20 punt/mes 
 
b) Al Sector Públic.......................................0,10 punt/mes 
 
c) Al Sector Privat........................................0'05 punt/mes        4 PUNTS 
 
C)  PERMISOS DE CONDUIR                                                     
 
   Carnets de conduir: 
   Per carnet de tipus C....... 1,00 punts                                    1 PUNT  
 
D) PER CURSETS I DIPLOMES: 
 
 Cursos de perfeccionament professional: 
    
   Amb prova d’aptitud i més de 60 hores lectives: 
   Per cada un............................................. 1 punt 
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   Amb prova d’aptitud i menys de 60 hores lectives: 
   Per cada un............................................. 0,35 punts 
   
   Sense prova d’aptitud i més de 60 hores lectives: 
   Per cada un............................................. 0,30 punts 
 
   Sense prova d’aptitud i menys de 60 hores lectives:           
   Per cada un  .........................................   0,20 punts            2 PUNTS 
                                              
 
E) ALTRES MÈRITS   1 PUNT 
 
Segon.- Publicar el present acord, un cop sigui efectiu,  al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, així com a la seva pàgina web, als efectes de comunicació als 
interessats. 
 
Tercer.- Comunicar el contingut d’aquest acord a la Unitat de Transparència de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en compliment del que disposa la Llei 
19/2013, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en 
conseqüència notificar el present acord al Director d’Informàtica com a responsable 
de la seu electrònica municipal, per a la seva publicació. 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt tretzè.- Aprovar la Convocatòria i Bases Específiques per a la provisió 
Personal d’Oficis, Oficial de 1ra Paleta i/o absències dels seus titulars que es 
puguin produir, com a conseqüència que no hi hagi titular o que aquest 
tingui reserva de plaça en trobar-se en situació de llicència, comissió de 
serveis o exedència. 
 

Aprovar convocatòria Ofical de 1a Paleta 
 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
 
... 
 
“Atesa la necessitat de disposar d'una bossa de treball per cobrir de forma temporal 
places vacants de Personal d’Oficis, Oficial 1a Paleta, i/o absències dels seus titulars 
que es puguin produir com a conseqüència que no hi hagi titular o que aquest tingui 
reserva de plaça en trobar-se en situació de llicència, comissió de serveis o 
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excedència, en règim de personal laboral, fins que no es reincorpori el seu titular o es 
proveeixi de forma definitiva pel sistema legalment establert a l’efecte, 
 
Atesa la necessitat de procedir a iniciar amb la màxima celeritat possible la 
convocatòria per cobrir interinament les places vacants, com a conseqüència de les 
incidències que es puguin produir durant l’any, 
 
Atès que el personal interí i laboral temporal ha de ser seleccionat mitjançant 
convocatòria pública, d’acord amb el que preveu l’article 94 del RPSEL, que en el seu 
apartat segon preveu la possibilitat de realitzar un concurs únic anyal per establir 
l’ordre de preferència per atendre les vacants que es puguin produir durant l’exercici, 
 
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 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,  
 

ACORD 
 
Primer.-  Aprovar la Convocatòria i Bases Específiques per a la provisió Personal 
d’Oficis, Oficial 1a Paleta i/o absències dels seus titulars que es puguin produir, com a 
conseqüència que no hi hagi titular o que aquest tingui reserva de plaça en trobar-se 
en situació de llicència, comissió de serveis o excedència, en règim de personal laboral 
i/o funcionari, durant un període màxim de dos anys, en aplicació de l’article 95.2 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, i fins que no es reincorpori el seu titular o es 
proveeixi de forma definitiva pel sistema legalment establert a l’efecte que 
s’identifica electrònicament a continuació: 
 
-Núm. ID: 1511208 
-Núm. Hash: SHA-512: 
7953A08B4BCADD68F8CF7D7AB3C5205F036A8BB0E94C18708B156F42848C5C43251
4343B8E9B5C02C363454C8DD7F3A9656C7A7C267BDC76D3620D87272FF056 
 
 i amb el contingut de les següents bases: 
 

BASES 
 
PRIMERA.- Les persones interessades per participar en aquest procés selectiu, hauran 
de reunir les condicions i requisits generals establerts en les Bases Generals per la 
provisió de places de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i dels seus Organismes 
Autònoms, i hauran d'estar en possessió del Títol de Graduat Escolar,  ESO, Formació 
Professional de primer grau o equivalent. 
 
SEGONA.- Les persones interessades hauran de presentar la corresponent sol·licitud 
així com el seu currículum vitae, acreditat amb la documentació pertinent, en el 
Registre General de l'Ajuntament de Cornellà, en el termini de 10 dies hàbils, a 
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comptar des del següent de la publicació de la convocatòria en el Tauler d'Anuncis de 
l’Ajuntament. 
 
TERCERA.- El sistema de selecció serà el concurs i es desenvoluparà de la següent 
forma: 
 
1.- Consistirà en la realització d’una o varies proves pràctiques relacionades amb les 
tasques a desenvolupar. La puntuació d’aquestes es valorarà de 0 a 10 punts 
cadascuna d’elles, i tindrà caràcter eliminatori. La puntuació mínima per superar la 
prova serà de 5 punts a cadascuna d’elles, i la puntuació resultant serà la mitjana 
entre totes les proves. 
 
2. Serà obligatori que l’aspirant disposi de carnet de conduïr B, aquest requisit tindrà 
caràcter eliminatori. 
 
3.- En cas de que el Tribunal ho consideri adient, a la vista del resultat de la primera 
prova, podrà establir la realització d’una entrevista personal per avaluar la idoneïtat 
dels/ de les candidats/tes per desenvolupar les funcions del lloc de treball vacant. La 
puntuació d’aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts, i tindrà caràcter eliminatori. 
La puntuació mínima per superar la prova serà de 5 punts. 
 
4.- Els aspirants que no acreditin tenir els coneixements del nivell bàsic de Català (B1) 
amb el certificat de la Junta Permanent de Català o equivalent, hauran de superar 
una prova de coneixement de la Llengua Catalana. La valoració d’aquesta prova es 
qualificarà com “apte” o no apte”, i tindrà caràcter eliminatori. 
 
5.- Consistirà en la valoració dels mèrits acreditats pels aspirants d'acord amb la 
Taula de Mèrits que consten en les Bases Generals per l 'ingrés en aquesta 
Administració Local, que s'adjunta a la present convocatòria com Annex I, aquesta 
fase no serà eliminatòria. 
 
La suma de les puntuacions obtingudes en totes les fases donarà la puntuació total 
dels aspirants. 
 
Tots els aspirants/es que hagin superat totes les fases del procés seran classificats per 
ordre de puntuació. 
  
QUARTA.- El Tribunal estarà format pels següents membres: 
 
PRESIDENT.-  La Sra. Gemma Escofet Mata, Cap  Executiu de Serveis Centrals, i en 
substitució la Sra. Laura Pérez Gálvez , Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos Jurídics   
 
VOCALS: 
 
La Sra. Dionisia Gimenez Casquero, Cap de la Brigada Municipali en substitució la Sr. 
Daniel Ortí Cap de Serveis Muicipals i Via Pública 
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El Sr. Jesus Expósito Tècnic Auxiliar Manteniment i en substitució la Sra. Mar Mitjans, 
Tècnica auxiliar de Manteniment. 
 
El Sra. Patricia Schmitt Íñiguez, Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos Humans i en 
substitució la Sra. Sonia Jimenez López, Cap de Personal. 
 
El tribunal podrà nomenar un/a assessor/a tècnic que actuarà amb veu però sense 
vot en una o en totes les proves tècniques a realitzar.  
 
SECRETARIA:  
La Sra. Carmen Alonso Higuera, Secretària General d’aquest Ajuntament o 
funcionari/ària en qui delegui. 
 
Hi podrà assistir un membre de la Junta de Personal amb veu però sense vot. 
 
CINQUENA.- El resultat d'aquesta convocatòria serà elevat a l’Òrgan competent als 
efectes de la seva aprovació i del seu contingut es donarà compte al Departament de 
Recursos Humans als efectes de que les vacants temporals que es produeixin siguin 
ofertades per l'ordre obtingut en la present convocatòria i es pugui proposar la 
contractació que en cada cas sigui precís dur a terme. 
 
SISENA.- Període de pràctiques 
 
S’estableix un període de pràctiques de sis mesos de durada. Un cop finalitzat aquest 
període, una Comissió d’Avaluació formada pel president del Tribunal, la Cap de la 
Brigada i la Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos Humans, emetrà un informe del 
seguiment realitzat en base als coneixements demostrats i  a les competències 
profesionals, que es remetrà al Tribunal i que qualificarà amb un apte o no apte el 
període de pràctiques. 
 
SETENA.- Les incidències que es produeixin i no restin previstes en les presents Bases 
seran resoltes pel Tribunal. 
 
 
A N N E X    I 
 
TAULA DE MÈRITS  
 
CONCEPTE                                      PUNTUACIÓ MÀXIMA  
 
A) PER INGRÉS A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL: 
 
a) Mitjançant oposició lliure.......................1,00  punts 
 
b) Mitjançant concurs-oposició....................0,75   " 
 
c) Mitjançant concurs.................................0,50                                  1 PUNT 
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B) PER SERVEIS PRESTATS EN FUNCIONS RELACIONADES  
AMB LES TASQUES A DESENVOLUPAR 
 
a) En Corporacions Locals de més de  
    80.000 habitants......................................0,20 punt/mes 
 
b) Al Sector Públic.......................................0,10 punt/mes 
 
c) Al Sector Privat........................................0'05 punt/mes     4 PUNTS 
 
C)  PERMISOS DE CONDUIR                                                     
 
   Carnets de conduir: 
   Per carnet de tipus C.  1,00 punts                                     1 PUNT  
 
D) PER CURSETS I DIPLOMES: 
 
 Cursos de perfeccionament professional: 
    
   Amb prova d’aptitud i més de 60 hores lectives: 
   Per cada un............................................. 1 punt 
 
   Amb prova d’aptitud i menys de 60 hores lectives: 
   Per cada un............................................. 0,35 punts 
   
   Sense prova d’aptitud i més de 60 hores lectives: 
   Per cada un............................................. 0,30 punts 
 
   Sense prova d’aptitud i menys de 60 hores lectives:           
   Per cada un  .........................................   0,20 punts      2 PUNTS 
                                              
E) ALTRES MÈRITS    1 PUNT 
 
Segon.- Publicar el present acord, un cop sigui efectiu,  al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, així com a la seva pàgina web, als efectes de comunicació als 
interessats. 
 
Tercer.- Comunicar el contingut d’aquest acord a la Unitat de Transparència de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en compliment del que disposa la Llei 
19/2013, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en 
conseqüència notificar el present acord al Director d’Informàtica com a responsable 
de la seu electrònica municipal, per a la seva publicació. 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
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Punt catorzè.- Aprovar la Convocatòria i Bases Específiques per a la provisió 
d’Enginyer/a Industrial i/o absències dels seus titulars que es puguin produir, com a 
conseqüència que no hi hagi titular o que aquest tingui reserva de plaça en trobar-
se en situació de llicència, comissió de serveis o exedència. 
 

Aprovar convocatòria d’Enginyer/a Industrial 
 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i Administració , que 
textualment diu: 
 
... 
 
“Atesa la necessitat de disposar d'una bossa de treball per cobrir de forma temporal 
llocs de treball corresponents a les places de l’escala d’Administració Especial, 
Sotsescala Tècnica, Tècnic/a Superior, del Grup professional de classificació A1, 
categoria d’Enginyer/a Industrial de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, i/o 
absències dels seus titulars, que es puguin produir durant un període màxim de dos 
anys, en aplicació de l’article 95.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, com a 
conseqüència que no hi hagi titular o que aquest tingui reserva de plaça en trobar-se 
en situació de llicència, comissió de serveis o excedència, en règim de personal 
funcionari, i fins que no es reincorpori el seu titular o es proveeixi de forma definitiva 
pel sistema legalment establert a l’efecte 
 
Atesa la necessitat de procedir a iniciar amb la màxima celeritat possible la 
convocatòria per cobrir interinament les places vacants, com a conseqüència de les 
incidències que es puguin produir durant l’any, 
 
Atès que el personal interí i laboral temporal ha de ser seleccionat mitjançant 
convocatòria pública, d’acord amb el que preveu l’article 94 del RPSEL, que en el seu 
apartat segon preveu la possibilitat de realitzar un concurs únic anyal per establir 
l’ordre de preferència per atendre les vacants que es puguin produir durant l’exercici, 
 
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 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, 
  

ACORD 
 
Primer.-  Aprovar la Convocatòria i Bases Específiques per a la provisió d’Enginyer/a 
Industrial i/o absències dels seus titulars que es puguin produir, com a conseqüència 
que no hi hagi titular o que aquest tingui reserva de plaça en trobar-se en situació de 
llicència, comissió de serveis o excedència, en règim de personal laboral i/o 
funcionari, durant un període màxim de dos anys, en aplicació de l’article 95.2 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, i fins que no es reincorpori el seu titular o es 
proveeixi de forma definitiva pel sistema legalment establert a l’efecte que 
s’identifica electrònicament a continuació: 



 

50 
 

-Núm. ID:  120030 
-Núm. Hash: SHA-512:  
DA16C2FEA9578DF7F0B0E49D37ADBFE971E190A4D1D055986B3EE5134185895A58
6CDB4A7724545678761D592CFB6C832A6A3677766D57901AB2921645C0A6AD 
 i amb el contingut de les següents bases: 
 

BASES  
 
PRIMERA.- Característiques dels llocs de treball 
 
Funcionari/ària interí/na. 
 
Durada: Fins a la provisió reglamentària o fins la incorporació de la persona titular de 
la plaça, o la provisió reglamentària de la mateixa. 
Jornada: La que estableixi el lloc de treball.  
Horari: De dilluns a divendres en horari de matí. 
 
La persona seleccionada tindrà unes retribucions bàsiques corresponents al grup de 
classificació "A1", i les retribucions complementàries seran les establertes a cadascun 
dels  llocs de treball corresponents a les places de l’escala d’Administració Especial, 
Sotsescala Tècnica, Tècnic/a Superior, Enginyer/a Industrial. 
 
SEGONA.- Requisits dels llocs de treball 
 
2.1. Titulació requerida 
 
Titulació mínima requerida: 
 
Donat que les tasques assignades als llocs de treball requereixen de les habilitacions 
específiques que les normes atribueixen als llicenciats en Enginyeria Industrial 
Superior.  
 
La titulació requerida serà: 
 
Enginyeria Industrial Superior, o Graduat en Enginyeria més el Mestratge Universitari 
d’Enginyeria Industrial  d’habilitació (Ordre CIN/311/2009) o altres enginyeries amb 
habilitació tècnica equivalent.  
 
2.2  Coneixement de la llengua catalana 
 
Els aspirants que en el moment de presentar la instància, NO acreditin el coneixement 
de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell de suficiència de 
català (C) de la Secretaria de Política Lingüística (abans, Direcció General de Política 
Lingüística), o equivalent o superior hauran de realitzar una prova consistent en la 
realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua 
catalana i, si escau, en la realització d'una entrevista amb una persona experta que 
permeti valorar-ne els coneixements orals. 
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També estan exemptes de fer aquesta les persones candidates que hagin participat i 
obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en que hi hagués establerta una prova de 
català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres 
processos de la mateixa oferta pública d’ocupació, sempre i quan aportin la 
documentació que acrediti aquesta circumstància. 
 
La prova de llengua catalana es qualificarà com a APTE o NO APTE essent, per tant, 
de caràcter eliminatori i suposa l’exclusió del procés selectiu. 
 
Per realitzar aquestes proves, l’òrgan de selecció ha de comptar amb l’assessorament 
de persones tècniques especialitzades en normalització lingüística. 
 
2.3. Presentació d’instàncies  
 
Les sol·licituds per participar en el procediment selectiu s’han de formular en 
document normalitzat. 
 
Tots els requisits per a l’accés a la plaça convocada s’han de complir i aportar 
documentalment dintre del termini de presentació d’instàncies. 
 
Les sol·licituds i els documents acreditatius abans esmentats, si s’escau, es poden 
presentar: 
 
Presencialment, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), de l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat, Plaça de l’Església, 1, de dilluns a divendres, dins del seu horari 
d’atenció al públic. 
 
El termini per la presentació d’instàncies comptarà des de la data d’aprovació de les 
presents bases i fins a 7 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació el Tauler 
d’Edictes de la Corporació. 
 
2.4. Justificació dels requisits i mèrits al·legats 
 
La sol·licitud ha d’anar acompanyada de: 
 
La relació de la documentació corresponent, on s’especifiqui el compliment de tots els 
requisits exigits en la base segona. La documentació justificativa dels requisits és: 
 
Fotocòpia del DNI vigent. En el cas de no ser espanyol, cal presentar una fotocòpia 
acreditativa de la seva nacionalitat o, si hi manca, una fotocòpia del passaport. 
 
Fotocòpia del títol acreditatiu del coneixement adequat de la llengua catalana, 
d’acord amb el que s’indica al 2n punt del requisits generals. 
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En cas de no estar en possessió del nivell requerit, l’òrgan de selecció acordarà la 
celebració d’una prova específica de caràcter obligatori i eliminatori, i que es 
qualificarà com a apte/a o no apte/a. 
 
Fotocòpia de la titulació exigida per a l’ esmentat lloc de treball. 
 
Currículum Vitae  
 
Cal que amb la sol·licitud es presenti una relació dels mèrits al·legats així com els 
justificants acreditatius d'aquests mèrits. Els serveis prestats s’acreditaran amb el 
certificat de l’empresa o el document de la vida laboral junt amb el contracte, 
especificant, en tots dos casos, el temps exacte de prestació del servei, l’empresa o 
administració on es va prestar el servei i les tasques o funcions que va desenvolupar 
durant el període esmentat, no podent-se acceptar les nòmines com a document 
acreditatiu. Les fotocòpies de la documentació acreditativa no cal que siguin 
compulsades. Tota aquesta documentació s'ha de presentar dins del termini de 
presentació de sol·licituds. En cas contrari, no serà valorada pel tribunal. Els mèrits 
insuficientment justificats no seran valorats. Només es valoraran els mèrits recollits 
en la base tercera. 
 
Es podrà sol·licitar altres documents que l'òrgan de selecció consideri necessaris per a 
la correcta valoració del mèrits al·legats. 
 
2.5. Funcions:   
 
Amb caràcter general, assumeix les funcions d’estudi, proposta, control, execució i 
inspecció de les tasques tècniques que es desenvolupen en les Àrees de Manteniment 
i Serveis i d’Activitats econòmiques derivades de la titulació acadèmica requerida per 
accedir-hi. 
 
En particular, i a títol orientatiu, li corresponen les tasques professionals següents: 
 
Realització d’informes tècnics derivats de la implantació de noves activitats 
econòmiques al municipi, analitzant els projectes tècnics o memòries tècniques 
aportades, verificant la correcta aplicació de la normativa vigent per cada activitat. 
 
Realització de controls inicials, controls periòdics o inspeccions d’ofici i la realització 
dels informes tècnics corresponents.  
 
Realització dels informes tècnics i/o inspeccions en els expedients disciplinaris, i en 
especial els relacionats amb problemàtiques generades per contaminació acústica.  
 
Realització dels informes tècnics per ampliacions, reduccions, canvis, modificacions 
introduïdes a activitats legalitzades. 
 
Realització dels informes tècnics necessaris en l’aprovació de projectes d’obra 
municipals, implantació de serveis o desenvolupament d’activitats diverses. 
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Coordinar-se amb les altres àrees o professionals que intervenen en els procediments, 
expedients, plans o programes en que estigui involucrat el departament de 
Manteniment  i Serveis. 
 
Revisar i supervisar el compliment normatiu en matèria de seguretat i de l’aplicació 
de les normes de prevenció dels riscos laborals en cada un dels àmbits en que 
intervingui. 
 
La definició dels estàndards de manteniment i la  supervisió de la seva aplicació en les 
instal·lacions i edificis Municipals, redacció dels plecs de prescripcions tècniques dels 
serveis que calgui contractar, i supervisar i fer el seguiment de l’execució d’aquests 
contractes i la despesa que se’n derivi. 
 
La supervisió de les  instal·lacions i els serveis de manteniment i conservació de l’espai 
públic: neteja viària, recollida de residus, clavegueram, enllumenat públic, 
instal·lacions semafòriques, conservació de les zones verdes, arbrat, instal·lacions de 
reg i altres assimilables. S’encarrega de definir els estàndards de manteniment, 
redactar plecs de condicions tècniques dels serveis que calgui. contractar 
externament, supervisar i fer el seguiment de l’execució d’aquestes contractes i la 
despesa que se’n derivi. 
 
Revisió dels projectes d'instal·lacions i seguretat de les instal·lacions i edificis de 
titularitat Municipal  i fer el seguiment de l’execució de les obres de construcció i 
manteniment.  
 
El seguiment, avaluació, control i resolució d'incidències dels immobles de titularitat 
Municipal. 
 
Gestió i el control del manteniment de la xarxa de clavegueram i l’enllumenat públic, i 
de garantir l’eficiència i eficàcia dels serveis de neteja viaria i recollida 
d’escombreries, així com el seguiment i la resolució d’incidències en els citats serveis.  
 
Control els aspectes tècnics, econòmics i administratius de les contractacions 
relacionades amb el clavegueram, enllumenat públic, de neteja viaria, de recollida 
d’escombreries i tots els altres que es realitzen en el departament de Manteniment i 
Serveis. 
 
Es responsable de la supervisió sobre el control i seguiment de la prestació dels 
serveis contractats externament pel departament de manteniment i Serveis, així com 
de la planificació i supervisió de les tasques d’inspecció dels mateixos.  
 
Assumeix el comandament superior i la planificació de les tasques que desenvolupa la 
Brigada Municipal (paletes, pintors, jardiners, fusters, ferrers, equips de transport i 
trasllat de materials i consergeria d’escoles i d’edificis públics). 
 



 

54 
 

Definició d’objectius de reducció de consum d’energia i d’aigua a nivell d’equipaments 
i enllumenat públic i avaluació del seu acompliment. 
 
Gestió i seguiment telemàtic dels consums energètics i d’aigua municipals. Proposta 
de mesures d’estalvi energètic i econòmic per reduir imports de facturació 
(monitoratges, optimització potències contractades, correccions energia reactiva, 
tarifes discriminació horàries, etc.). 
 
Planificació de les mesures d’estalvi i eficiència energètica a prendre en els 
equipaments i en l’enllumenat públic així com la incorporació d’energies renovables 
en els equipaments o via pública. 
 
TERCERA.- Concurs – oposició  
  
3.1 Primer exercici 
Es respondrà a una bateria de preguntes amb diverses opcions de resposta de les que 
sols una serà la correcte, relacionades amb els temes de l’annex I de les presents 
bases.  
 
Aquesta prova serà eliminatòria i es puntuarà fins a un màxim de 10 punts, essent 
imprescindible obtenir una puntuació mínima de 5 punts per superar-la. 
 
3.2. Segon exercici 
Es realitzarà una prova pràctica consistent en respondre per escrit dos casos pràctics 
que valoraran els coneixements relacionats amb l’annex I, en relació amb les funcions 
descrites a la  
base 2.5. En la valoració, actuaran com element de ponderació, els criteris enunciats 
en el perfil de competències professionals enunciats a l’annex II de les presents bases. 
Cada candidat llegirà l’examen de la prova davant del tribunal, que podrà requerir les 
aclariments que consideri necessari.  
 
La prova pràctica serà eliminatòria i es puntuarà fins a un màxim de 10 punts, essent 
imprescindible obtenir una puntuació mínima de 5 punts per superar-la. 
 
3.3. Entrevista personal 
En cas que el Tribunal ho consideri adient, a la vista del resultat de la segona prova, 
podrà establir la realització d’una entrevista personal per avaluar la idoneïtat dels/ de 
les candidats/tes per desenvolupar les funcions del lloc de treball vacant. La 
puntuació d’aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts, i tindrà caràcter eliminatori. 
La puntuació mínima per superar la prova serà de 5 punts.. 
 
3.4. Desenvolupament del Concurs. Valoració de mèrits (màxim 10 punts). 
 
Valoració de mèrits. Consistirà en la valoració dels mèrits al·legats per les persones 
candidates en el currículum i provats. 
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3.4.1. Valoració dels mèrits al·legats i provats segons el barem següent: 
 
Per experiència professional/serveis prestats, un màxim de 6 punts: 
 
- En el sector privat, degudament acreditada, en tasques d'Enginyer/a Superior, o 
graduat amb l’habilitació tècnica equivalent, relacionades amb manteniment 
d'edificis i/o gestió de serveis en via pública, a raó de 0,20 punts per any de servei. Els 
temps inferiors a l'any es computaran per mesos complets. 
 
L'experiència professional en el sector privat, s'haurà d'acreditar mitjançant fotocòpia 
del/s contracte/s de treball o certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, 
la categoria professional i les funcions, el període de temps, data de finalització i el 
règim de dedicació juntament amb certificat de vida laboral expedit per la Tresoreria 
General de la Seguretat Social, essent necessari la presentació d'ambdós documents. 
 
- En el sector públic, degudament acreditada, en tasques d'Enginyer/a Superior o 
graduat amb l’habilitació tècnica equivalent, relacionades amb manteniment 
d'edificis i/o gestió de serveis en via pública, a raó de 0,40 punts per any de servei. Els 
temps inferiors a l'any es computaran per mesos complets. 
 
L'experiència professional en les administracions públiques s'ha d'acreditar 
mitjançant un certificat de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, junt amb una certificació de l'òrgan competent, nomenament o 
contracte laboral, amb indicació expressa de la categoria professional 
desenvolupada, període de temps, data de finalització, i règim de dedicació, essent 
necessari la presentació d'ambdós documents. 
 
Els serveis prestats a les administracions públiques en qualitat de personal eventual 
no es valoren. 
 
En cas que la dedicació no sigui del 100%, la puntuació obtinguda pel temps treballat 
amb aquesta dedicació es puntuarà proporcionalment. 
 
Experiència en el comandament i direcció de personal, un màxim de 3 punts: 
 
Experiència en execució de projectes d’obres o serveis relacionats amb manteniment 
d'edificis i/o gestió de serveis en via pública , en el sector públic o privat, amb direcció 
i comandament expressa de personal, en quantia igual o superior a 30 persones per 
un període igual o superior a 3 anys, a raó de 0,5 punts per any. 
 
L’experiència en comandament i direcció de personal s’haurà d’acreditar mitjançant 
certificat de l’empresa o de la Corporació Pública corresponent, amb expressió 
concreta del tipus de projecte, del personal a càrrec i el temps d’exercici de les 
tasques de direcció i comandament. 
 
Formació específica. Un màxim de 1 punt. 
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Per disposar d’algun Postgrau o Màster en matèries relacionades amb les funcions 
descrites a la base 2.5. 
 
QUARTA.- Composició de la Òrgan de Selecció   
 
Es constituirà un Òrgan de Selecció per portar a terme el procés de  selecció. 
 
Aquest Òrgan estarà constituït per: 
 
PRESIDENT.-  La Sra. Gemma Escofet Mata, Cap  Executiu de Serveis Centrals, i en 
substitució la Sra. Laura Pérez Gálvez , Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos Jurídics   
 
VOCALS: 
 
El Sr. Antonio Martinez Moreno, Cap d’Edificis Públics i Instalacions   i en substitució el 
Sr. Daniel Ortí Ortega , Cap de Serveis Municipals i Via Pública 
  
La Sra. Patricia Schmitt Íñiguez, Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos Humans i en 
substitució la Sra. Sonia Jimenez López, Cap de Personal. 
 
La Sra. Carme Costafreda Roda, Cap de l’Àrea de Gestió d’Activitats, i en substitució la 
Sra. M. Jesús Olmedo Bulnes, Cap de l’Àrea de Gestió Administrativa General. 
 
El tribunal podrà nomenar un/a assessor/a tècnic que actuarà amb veu però sense 
vot en una o en totes les proves tècniques a realitzar.  
 
SECRETARIA:  
 
La Sra. Carmen Alonso Higuera, Secretària General d’aquest Ajuntament o 
funcionari/ària en qui delegui. 
 
Hi podrà assistir un membre de la Junta de Personal amb veu però sense vot. 
 
CINQUENA.-  
 
El resultat d'aquesta convocatòria serà elevat a l’Òrgan competent als efectes de la 
seva aprovació i del seu contingut es donarà compte al Departament de Recursos 
Humans als efectes de que les vacants temporals que es produeixin siguin ofertades 
per l'ordre obtingut en la present convocatòria i es pugui proposar la contractació que 
en cada cas sigui precís dur a terme. 
 
SISENA.- Règim de serveis 
 
Quant a la determinació i adscripció al lloc de treball, comeses i règim d'horari de 
jornada, li serà d'aplicació el que fixi l'Ajuntament per mitjà dels acords o resolucions 
que adopti o hagi adoptat la corporació o la seva Presidència. 
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SETENA.- Període de pràctiques 
 
S’estableix un període de pràctiques, de sis mesos de durada. Un cop finalitzat aquest 
període, una Comissió d’Avaluació formada pel president del Tribunal i el Cap de 
Serveis Municipals i Via Pública, emetrà un informe del seguiment realitzat en base 
als coneixements de l’Annex I i a les competències professionals de l’Annex II que es 
remetrà al Tribunal que qualificarà amb un apte o no apte el període de pràctiques.  
 
VUITENA.- Facultats de l’Òrgan de Selecció.  
 
L’Òrgan de selecció queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per 
prendre els acords necessaris per al bon ordre del concurs en tot el que no estigui 
previst en aquestes bases, i per apreciar lliurement els mèrits dels aspirants, com 
també si els considera suficientment provats. 
 
Les seves decisions s’adoptaran, en tot cas, per majoria de vots dels membres 
presentats. En cas de produir-se empat, el vot del / de la  President/a serà de qualitat. 
 
NOVENA.- Recursos 
 
Aquestes bases i la convocatòria del concurs podran ser impugnades pels qui es 
considerin interessats legítims mitjançant els recursos següents: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el 
termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci de la 
convocatòria al Taulell d’anuncis Municipal, d'acord amb el que disposen els articles 
123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques. 
 
Recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la 
província de Barcelona, o bé, alternativament, si el seu domicili és en una altra 
província, davant els jutjats contenciosos administratius amb competència territorial 
a la província de la localitat on resideix, en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent al de la inserció de l’anunci de la convocatòria al Tauler, de conformitat 
amb el que preveu l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
 
ANNEX I: 
 
1.- Contractació d'obres a les Corporacions Locals. Projectes d'obres, avantprojectes i 
estudis previs. Estructura del projecte. Supervisió del projecte. Aprovació tècnica. 
 
2.- Plecs de clàusules administratives. Plecs de prescripcions tècniques. L'expedient de 
contractació. La adjudicació del contracte. Execució del contracte. Resolució del 
contracte. Conservació durant el període de garantia. Liquidació i Recepció. 
Penalitzacions en l'execució del contracte. 
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3. El contracte de prestació de serveis vs el contracte de gestió de servei públic 
 
4. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
5. Codi Tècnic de la edificació (CTE). Document bàsic HS. Salubritat. Higiene, salut i 
protecció del medi ambient. 
 
6. Mesures d'eficiència energètica, d'estalvi i altres criteris ambientals a incorporar 
als diferents edificis i instal·lacions municipals. Criteris generals per a l'estalvi 
energètic en els edificis i en les instal·lacions publiques. L'energia reactiva. Codi tècnic 
de l'edificació: Document basic HE estalvi d'energia i secció HE 1 limitació de la 
demanda energètica. 
 
7. Auditories energètiques. 
 
8. Codi Tècnic de la edificació (CTE). Document bàsic SI. Seguretat en cas d'incendi. 
Instal·lacions de protecció contra incendi. 
 
9. Instal·lacions elèctriques. Conceptes. Reglament electrotècnic de baixa tensió 
(REBT) i instruccions complementaries: Instal·lacions d'enllaç. Instal·lacions interiors o 
receptores. Proteccions. Verificacions, aplicat a les diferents tipologies d'edificis 
municipals. Instal·lacions elèctriques en locals de publica concurrència, locals de 
característiques especials i amb risc d'incendi o explosió. Prescripcions particulars. 
 
10. Instal·lacions d'enllumenat públic. Criteris basics de dimensionat de les 
instal·lacions. Quadres de protecció, mesura i control. Elements basics de les 
instal·lacions. Proteccions contra contactes directes i indirectes. Normativa 
d'aplicació. Reglament d'Eficiència Energètica de les Instal·lacions d'Enllumenat 
Exterior. Contaminació lluminosa. Normativa d'aplicació. 
 
11. Subministrament elèctric i de gas natural. Estructura del mercat energètic. Tarifes 
d'accés. Distribució i comercialització. Nous subministraments. Procediment de 
contractació. Mesura i control dels consums. Optimització de tarifes segons tipologia 
d'edificis. Maxímetre. Energia reactiva i millora del factor de potencia. 
 
12. Instal·lacions d'aigua i aigua calenta sanitària (ACS). Càlcul i disseny. Tipus 
d'instal·lacions. Normativa d'aplicació. Legionel·la: prevenció i control. Instal·lacions 
afectades. Normativa d'aplicació i protocols d'actuació. 
 
13. Reglament d'instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius 
o comercials. Instal·lació de comptadors de gas. Ventilació i evacuació dels gasos de 
combustió en aparell de gas. 
 
14. Reglament d'Instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE). Tipus de sistemes. Bombes 
de calor, producció de calor amb calderes. Tipologia de calderes. Protocols de 
manteniment de sistemes de calefacció i climatització. Normativa d'aplicació. Càlcul i 
disseny. 
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15. Dipòsits i basses anti – dsu. Funció i criteris de manteniment 
 
16. Instal·lacions solars fotovoltaiques: Principis físics. Conceptes generals. 
Components d'un sistema fotovoltaic. Tipus d'instal·lacions fotovoltaiques. Normativa 
d'aplicació. Càlcul i disseny. 
 
17. Instal·lacions solars tèrmiques: Principis físics. Conceptes generals. Components 
d'un sistema fotovoltaic. Tipus d'instal·lacions fotovoltaiques. Normativa d'aplicació. 
Càlcul i disseny. 
 
18. Aparells elevadors: Reglamentació. Conceptes generals. Tipus d'elevadors. 
Normativa d'aplicació. Càlcul i disseny. 
 
19. Criteris tècnic-sanitaris en el manteniment de Piscines. Sistemes de desinfecció. 
Protocols de manteniment. Normativa d'aplicació. 
 
20. Plans d'autoprotecció d'equipaments de pública concurrència. Normativa 
d'aplicació. Disseny. 
 
21 Autoritzacions, llicencies i comunicacions ambientals. La llei 20/2009, del 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
 
22.- Comunicacions prèvies i declaracions responsables. Llei 16/2015 de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.  
 
23.- Regulació autonòmica sobre recollida, tractament i eliminació de residus 
industrials, i normativa reguladora de sòls contaminants RD/92005. 
 
24.- La Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis. 
 
25.- El Codi Tècnic d’Edificació: Document bàsic SI 1 propagació interior i SI 2 
propagació exterior, Document bàsic SI 3 evacuació, Document bàsic SI 4 detecció, 
control i extinció de l’incendi, Document bàsic SI5 intervenció dels bombers, 
Document bàsic 6 resistència al foc de l’estructura.  
 
26.- El reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials. RD 
2267/2004. Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra incendis RD 1942/1993. 
 
27.- Locals i establiments de pública concurrència: Llei 11/2009, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives i decret 
112/2010, pel qual s’aprova el Reglament d’aquesta Llei. 
 
28.- Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres 
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes i la Llei 
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31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. Reial Decret 486/1997 pel 
qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. 
 
 
ANNEX II 
 
Perfil de competències professionals 
  
Compromís amb l’organització i el servei públic 
 
Conèixer i comprendre les característiques específiques de l'Administració pública, 
sentir-se compromès/esa amb els seus principis i valors, i actuar d'acord amb els 
principis ètics que inspiren la seva actuació. 
  
Orientació als resultats i a la millora 
 
Tenir capacitat per treballar amb eficàcia i eficiència per assolir els resultats fixats i 
procurar la millora contínua. 
  
Organització i planificació del treball 
 
Tenir capacitat per ordenar i prioritzar les tasques, accions, i projectes que s’han de 
desenvolupar, per tal d’assolir els resultats esperats, en el termini adequat, amb 
qualitat i emprant els recursos necessaris. 
  
Capacitat analítica 
 
Explicar tècnicament un problema o una situació determinada en l’àmbit de la seva 
especialitat, identificant les causes i predient les conseqüències. 
  
Presa de decisions tècniques  
 
Tenir capacitat per escollir, entre diferents alternatives, les que són més viables per a 
la consecució dels objectius, basant-se en una anàlisi dels possibles efectes i riscos així 
com de les possibilitats d'implementació, tant si ha de prendre directament les 
decisions com si les ha de proposar. 
  
Treball en equip 
 
Tenir capacitat per participar, col·laborar i coordinar-se activament en un equip o 
grup de treball. Tenir disposició per integrar-s’hi i fer que els altres també s’hi 
integrin, i potenciar la participació i la cohesió de l’equip o grup de treball, per tal 
d’assolir els objectius comuns. 
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Adaptabilitat 
 
Ajustar-se a situacions noves i canviants en el lloc de treball, acceptant nous 
enfocaments i canvis, adaptant-se i treballant eficaçment en diferents i variades 
situacions. 
  
Actualització professional 
 
Tenir capacitat i interès per fer servir, millorar i ampliar els coneixements i les 
habilitats necessaris en relació amb la feina. 
 
Tenir capacitat per participar, col·laborar i coordinar-se activament en un equip o 
grup de treball. Tenir disposició per integrar-s’hi i fer que els altres també s’hi 
integrin, i potenciar la participació i la cohesió de l’equip o grup de treball, per tal 
d’assolir els objectius comuns. 
  
Adaptabilitat 
 
Ajustar-se a situacions noves i canviants en el lloc de treball, acceptant nous 
enfocaments i canvis, adaptant-se i treballant eficaçment en diferents i variades 
situacions. 
  
Actualització professional 
 
Tenir capacitat i interès per fer servir, millorar i ampliar els coneixements i les 
habilitats necessaris en relació amb la feina. 
 
Segon.- Publicar el present acord, un cop sigui efectiu,  al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, així com a la seva pàgina web, als efectes de comunicació als 
interessats. 
 
Tercer.- Comunicar el contingut d’aquest acord a la Unitat de Transparència de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en compliment del que disposa la Llei 
19/2013, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en 
conseqüència notificar el present acord al Director d’Informàtica com a responsable 
de la seu electrònica municipal, per a la seva publicació.” 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
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PROPOSTES DE L'ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC  
 
Punt quinzè.- Aprovar inicialment la “Modificació Pla Especial de Protecció 
del Patrimoni Històric, Artístic i Arquitectònic del conjunt industrial de Can 
Rosés – juny 2020” ubicat entre la Avinguda Alps, passatge Via Júlia, carrer 
Rosés i continuación Carretera del Prat, promogut per PROCORNELLA. 
 

Aprovar modificació Pla Especial de   
Protecció del Patrimoni Històric 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i Espai 
Públic, que textualment diu: 
 
... 
 
“Vist que, mitjançant instància de 10/06/2020 12:51:00, amb número d’anotació 
18380, se sol·licita l’aprovació de la “Modificació Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni Històric, Artístic i Arquitectònic del conjunt industrial de Can Rosés – juny 
2020” ID 1432778 ubicat entre la Avinguda Alps, passatge Via Júlia, carrer Rosés i 
continuació Ctra. Del Prat (exp. 1 /2020), promogut per PROCORNELLA. 
 
Vist que el Pla Especial de Protecció del patrimoni històric, artístic i arquitectònic del 
conjunt industrial de Can Rosés Cornellà de Llobregat va ser aprovat en data 17 de 
juliol de 2002 i publicat en data 5 de novembre de 2002. 
 
Vist que l’esmentat PEPPAC estableix el règim de protecció que abasta els terreny 
ocupats per l’antiga fàbrica Roses, afecta a un conjunt d’edificacions que responen a 
la tipologia de fàbrica de pisos, d’acord amb la memòria. És objecte de protecció tant 
la part de les edificacions que són propietat de Camart SL, com les que són propietat 
del Sr. Rosés. El conjunt consta, bàsicament, de quatre edificis principals, alguns 
coberts i una xemeneia. Són construccions heterogènies, de diferents formes, alçades 
i tipologies. Situades molt pròximes entre si, deixen uns corredors d’uns 4m o 5m 
d’amplada, coberts parcialment i amb ponts d’unió a diferents nivells. La finca de Can 
Rosés, que formava un conjunt industrial amb la colònia Rosés, se situa sobre el Canal 
de la Infanta, de manera que la fàbrica s’assenta sobre un nivell uns vuit metres per 
sota del nivell del canal i de la colònia. 
 
Vist que La Modificació del Pal General Metropolità de la Ctra. de l’Hospitalet (exp. 
núm.2011/043624) va incloure a l’article 17 l’assignació d’usos d’oficines i comerç 
(terciari) en el sostre de planta baixa Article 17 Zona de volumetria existent 
catalogada d’ús mixte, clau 18Mc. 
 
Vist l’expedient de “Modificació Pla Especial de Protecció del patrimoni històric, 
artístic i arquitectònic del conjunt industrial de Can Rosés”, l’objectiu de la qual és 
adequar els nivells de protecció als elements més representatius del conjunt, establir 
més criteris de rehabilitació homogenis i propiciar la rehabilitació i transformació 
urbana del conjunt a fi i efecte  d’integrar-lo en el nucli urbà de Cornellà de Llobregat. 
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Les intervencions necessàries propostes, abasten restituir al seu estat original buits 
tapats, elements desapareguts, altell desaparegut, enderroc elements no originals. A 
més d’ampliar l’entorn de protecció allà en concret el salt de l’aigua, proposant la 
seva urbanització com espai públic. I a més de l’ampliació de la protecció patrimonial 
historicoartística, es proposa l’ampliació dels usos admesos (Activitat econòmica 
productiva, industrial, comercial, oficines, sanitari-assistencial, administrativa, 
esportiva, educativa) 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte Cap d’Àrea de Gestió de Política Territorial, de 
data 30 de juny de 2020, en sentit favorable a l’esmentada proposta i, on s’informa 
favorablement la Modificació Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric, Artístic 
i Arquitectònic del conjunt industrial de Can Rosés, redactat per l’Arquitecte Ricard 
Casademont i Altimira, que té per objecte desenvolupar la Fitxa de Protecció del 
Catàleg i modificar-la ampliant els usos permesos. 
 
Vist informe de la cap Jurídic i Administratiu de Política territorial i sostenibilitat de 
data 6 de juliol de 2020, obrant a l’expedient. 
 
Vist que es pot procedir a la seva tramitació, d’acord al que estableixen els articles 78 
i 85.1 del text refós de la Llei d’Urbanisme, i els articles 67.2, 78 i 85.1 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
en la redacció donada per la llei 3/2012, de 22 de febrer, en relació a l’objecte, 
iniciativa i tramitació dels plans especials urbanístics de desenvolupament; així com 
l’article 85.4 de l’esmentat text refós, el 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
Atès que l’adopció de l’acord és competència de la Junta de Govern Local d’aquest 
Ajuntament, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest 
Ajuntament, mitjançant Decret 2497, de 20 de juny, publicat al BOPB de 2 de juliol de 
2019, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acordar l’aprovació inicial de “Modificació Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni Històric, Artístic i Arquitectònic del conjunt industrial de Can Rosés – juny 
2020” ID 1432778 ubicat entre la Avinguda Alps, passatge Via Júlia, carrer Rosés i 
continuació Ctra. Del Prat, promogut per PROCORNELLA. 
 
Document que s’identifica electrònicament a continuació: 
 
-ID 1432778 
-Num Hash SHA512 
9CB3D8A3AE5B76B6BC1A3175317B74A6C047679A29B151C2F76E1D379DB614D84E
127F6F9BC92253A0073DBF0F560A9B5A423768462BE11430CEE4A4B5676674 
 
Segon.- Sotmetre el present acord a informació pública mitjançant la inserció 
d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de premsa periòdica de 
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més divulgació de la província, en la web municipal i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, per un termini d’un mes, ampliable en un altre mes en cas de 
coincidència total o parcial amb el mes d’agost, així com concedir audiència a les 
persones interessades amb citació personal. La documentació integrant de 
l’expedient administratiu es podrà consultar de dilluns a divendres laborables, en 
horari de 9’30 a 13’30 hores, a les dependències d’Urbanisme de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, al carrer Racó d’Enric Mora i Gosch, s/n (Edifici de la Rectoria). 
08940. Cornellà de Llobregat, mitjançant cita prèvia. 
 
Tercer.- Notificar el present acord els interessats a l’expedient, pel seu coneixement i 
efectes.” 
 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt setzè- Aprovar definitivament el projecte “Modificat del projecte 
d’urbanització del polígon 3 del carrer Soler i Cortada” de Cornellà de 
Llobregat,  Modificació del Pla General Metropolità en el sector Suris-
Fontsanta-ITV de Cornellà de Llobregat. 
 

Aprovar definitivament el Projecte  
“Modificat del projecte d’urbanització  
del polígon 3 del carrer Soler i Cortada 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
 
... 
 
“Vist el projecte de “Modificat del projecte d’urbanització del polígon 3 del carrer 
Soler i Cortada” – Abril de 2019, redactat per l’Arquitecte Ricard Casademont i 
Altimira amb número de col·legiat 17.887-1 del COAC, Director de Serveis Tècnics de 
Procornella, amb la col·laboració de Mireia Sala Enginyera de camins, canals i ports i 
Cristina Bennassar Aquitecta. 
 
Vist que la Junta de Govern Local en sessió de 29 d’octubre de 2019 va acordar 
aprovar inicialment el “Modificat del projecte d’urbanització del polígon 3 del carrer 
Soler i Cortada” de Cornellà de Llobregat. 
 
Vist que l’expedient es va sotmetre a informació pública, mitjançant l’inserció 
d’edictes al BOPB, en data 13 de novembre de 2019, i va ser exposat a la web 
municipal en el període comprés del 25 de novembre de 2019 al 25 de desembre de 
2019, donant audiència a les persones interessades, amb citació personal, per termini 
d’un mes, sense que durant aquell període s’hagi presentat cap al·legació ni 
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suggeriment, com resulta de l’informe de la Cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de 
data 9 de gener de 2020, obrant a l’expedient. 
 
Vist que l’edicte es va publicar a El Periódico en data 2 de març de 2020 i que segons 
informe de la Cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutdà de data 15 de juliol de 2020 no 
consten documents registrats relatius a al·legacions, reclamacions i/o suggeriments. 
 
Vist, pel que fa a les companyies de subministrament, han estat notificades 
formalment en dates 2 de desembre de 2019 TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU i AGBAR, 
el 5 de gener de 2019 GAS NATURAL DISTRIBUCIÓ S.D.G., S.A, el 9 de desembre de 
2019 ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU, en relació a les afectacions de serveis, 
sense que consti manifestació al respecte, en cap cas. 
 
Vistos els informes tècnics del Cap de l'Area de Gestió de Politica Territorial de dates 
24 de gener de 2020, 1 de juliol de 2020 i 15 de juliol de 2020, obrant en l’expedient. 
 
Atès, en quant a la tramitació i exposició pública, el que disposa l’article 119.3 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, segons el qual, en correspon l’aprovació definitiva a l’administració 
actuant, que hi ha d’incorporar les esmenes o les prescripcions que siguin procedents. 
 
Vistos els informes de la Cap jurídica i administrativa de Política territorial i 
sostenibilitat de dats  10 de febrer de 2020 i 1 de juliol de 2020, obrant a l’expedient. 
 
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 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,   
  

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar definitivament el projecte el “Modificat del projecte d’urbanització 
del polígon 3 del carrer Soler i Cortada” de Cornellà de Llobregat, de la Modificació 
del Pla General Metropolità en el sector Suris-Fontsanta-ITV de Cornellà de Llobregat, 
promogut per PROCORNELLA com a entitat urbanística especial per l’execució del 
PAU 3 a la Reparcel·lació en la modalitat de Cooperació. 
 
Document que s’identifica electrònicament a continuació: 
- Núm. ID: 1423166 
-Núm.HashSHA-512: 
BEBB7A4732DF0CED89046DD84EB3A810B42FE31E93A1B02EC8D68C1DDF73BB72E3
4F6E85D45C26C1A6FC2894663D56AFF604C7CCBF6A5E7344B6F2051A7034EC 
  
Segon.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a 
efectes de la seva executivitat. 
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Tercer.- Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i efectes.” 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt dissetè.- Aprovar la Segona aprovació inicial del Pla Especial 
d’Infraestructura per a l’obertura del carrer de la Plàsmica (PEI1), dins dels 
ambits PMU2, PMU5 i PAU carrer Huelva, de l’Empresa Municipal de 
Promoció. 
 

Aprovar segona aprovació inicial 
Pla Especial Infraestructura al c/ Plàsmica 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
 
... 
 
“Vist que, mitjançant instància de 29 de gener de 2020, amb RGE 3471, se sol·licita 
l’aprovació del “Pla Especial d’Infraestructures per a l’obertura del carrer Plàsmica 
(PEI1) gener 2020”, ID:1381693 dins dels àmbits PMU2, PMU5 I PAU c/Huelva, signat 
per Ricard A. Casademont i Altimira, arquitecte. 
 
Vist l’expedient incoat per a l’aprovació inicial del Pla especial d’Infraestructura per 
l’obertura del carrer de la Plàsmica (PEI1), ubicat als àmbits a desenvolupar 
mitjançant Plans de Millora (PMU1 i PMU2) i PAU Huelva de la Modificació del Pla 
General Metropolità a diversos àmbits de Cornellà de Llobregat, redactat per 
l’arquitecte Ricard Casademont Altimira, de l’Empresa Municipal de Promoció Social, 
Urbana i Econòmica de Cornellà de Llobregat, S.A.,PROCORNELLÀ, S.A. 
 
Vist que l’esmentat Pla que va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local a 
data 1/4/2016, publicat al BOPB el 19/4/2016. I un cop i durant la seva fase 
d’al·legacions, es va presentar una, per part de DESARROLLO Y GESTIÓN INDUSTRIAL, 
S.L. exposant : 
 
“1. Quant als costos d’urbanització i la seva assignació per sectors. 
 
a) Considera els costos d’urbanització elevats, en tant obres bàsiques i convindria 
ajustar-los a fi de garantir la viabilitat econòmica. També s’ha detectat una 
contradicció de l’assignació a cada polígon en relació al tram de vial que li correspon 
(pl.21-22). 
 
b) Dificultat de verificació del càlcul de costos per contradiccions entre documentació 
gràfica i excessivament sintètic.Tampoc es justifica ni numèricament el cost del nou 
vial a Siemens i s’assigna al PMU1 i PMU2, ni qualitativament perquè inicialment no 
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estava previst. Per tant, el cost s’hauria d’assignar a Siemens o bé eliminar. En aquest 
sentit, el vial obert a l’entorn de Lidl hauria de comportar el deure urbanístic 
equivalent. 
 
c) Assignació de costos d’enderroc massa elevats. 
 
2. Quant al valor de l’aprofitament i els coeficients de repartiment del costos del PEI. 
 
a) Assignació de costos en funció de l’aprofitament sense tenir en compte l’ordenació 
concreta dels sector. Per tant, el repartiment hauria de ser revisable en funció de 
l’ordenació definitiva. 
El cost efectiu de la urbanització assignada pel PEI al PMU2 no podrà superar el 
percentatge del 85,34%, d’acord amb el càlcul del propi PEI. 
 
b) El càlcul de valor urbanístic (Vv) a partir de mostres no precisa si es tracta de preus 
consolidats o bé d’oferta, de manera que sembla que pot existir una sobrevaloració i, 
per tant inseguretat en el resultats de Vv del document. 
 
c) El cost de construcció considera una baixa del “20%” atenent a les circumstàncies 
del mercat, de manera que introdueix una incertesa que és oscil·lant en el temps 
sense que es pugui preveure la seva evolució. 
 
d) El coeficient K usat d’1,2 per a HprG, HprC i Industrial és inadequat per la 
complexitat I durada de les operacions immobiliàries. Per tant, s’hauria de mantenir 
l’1,4 habitual o fins i tot considerar augmentar-lo per a determinats usos.” 
Vist l’informe emès per l’arquitecte Cap d’Àrea de Gestió de Política Territorial, de 
data 14 de juliol de 2020, en sentit favorable a l’esmentada proposta i, on posa de 
manifest, entre d’altres, que descriu com a objecte del mateix: “El PEI es fa necessari 
donat el seu abast, tres àmbits de planejament derivat i per tal de garantir les fases 
d’execució en base a les necessitats de funcionalitat de la ciutat i dels sectors que 
l’integren. L’objecte del Pla Especial d’Infraestructures es repartir els costos del nou 
vial previst com a continuació del passeig de la Plàsmica (continuació del carrer 
Miranda tot passant la Carretera d’Esplugues) entre els Sectors i PAU Huelva que 
queden afectats per l’ esmentada via en funció dels aprofitaments assignats al 
planejament, així com fixar el pla d’etapes i programa d’actuació de les obres en 
coherència amb les determinacions del PAUM. Aquest document repartirà els costos 
de manera proporcional amb els aprofitaments dels sectors (PMU2 i PMU5) i Polígon 
PAU Huelva (d’acord amb l’article 6.8 de la Modificació del Pla general metropolità a 
diversos àmbits) Alhora a d’atendre a l’al·legació presentada esmentada al punt 
anterior i atenent al desenvolupament dels diferents Plans que es veuen integrats, 
PMU2, PMU5 i PAU carrer Huelva” 
 
Vist que respecte a l’al·legació exposa que “s’han tingut en compte un seguit de 
consideracions que s’incorporen al redactat per novament sotmetre-la a Aprovació 
Inicial : 
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S’ha tingut en compte parcialment el punt 1.a) i b) en el sentit que l’assignació de 
càrregues s’estableixi de manera coherent en la memòria i en la normativa així com 
tornar a estudiar el funcionament viari del teixit urbà al voltant del PEI 
 
Es desestima l’apartat 1.c) en tant el PEI no te en compte les despeses d’enderroc 
d’edificacions, pròpies del desenvolupament de cada Sector / Polígon. 
 
S’ha tingut en compte parcialment el punt 2.a), b), c) i d) en el sentit que 
l’aprofitament s’assigna en base a l’ordenació concreta i a valors de repercussió 
actualitzats, valors de venda (Vv), valors de construcció i valors coeficient K 
actualitzats respectivament”. 
 
I conclou informant favorablement el document que té per objecte repartir els costos 
del nou vial previst com a continuació del passeig de la Plàsmica (continuació del 
carrer Miranda tot passant la Carretera d’Esplugues) entre els Sectors i PAU Huelva 
que queden afectats per l’esmentada via en funció dels aprofitaments assignats al 
planejament, així com fixar el pla d’etapes i programa d’actuació de les obres en 
coherència amb les determinacions del PAUM  
 
Vist que es pot procedir a la seva tramitació tal i com estableixen els articles 78 i 85.1 
del text refós de la Llei d’Urbanisme. D’acord els articles 67.2, 78 i 85.1 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
en la redacció donada per la llei 3/2012, de 22 de febrer, en relació a l’objecte, 
iniciativa i tramitació dels plans especials urbanístics de desenvolupament; així com 
l’article 85.4 de l’esmentat text refós, el 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, i el 172.14 del nostre Reglament 
Orgànic Municipal en relació a l’article 55.1 del Text Refós de la Llei Municipal de 
Catalunya, en relació a la convocatòria d’informació pública en els procediments 
urbanístics. 
 
Vist informe de la Cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de data 29 de juny de 2020, 
obrant a l’expedient. 
 
Vist informe de la cap Jurídic i Administratiu de Política territorial i sostenibilitat de 
data 25 de juny de 2020, obrant a l’expedient. 
 
Vist l’informe del Cap de Patrimoni de data 27 de juliol de 2020, obrant a l’expedient. 
 
Atès que l’adopció de l’acord és competència de la Junta de Govern Local d’aquest 
Ajuntament, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest 
Ajuntament, mitjançant Decret 2497/2019, de 20 de juny, publicat al BOPB de 2 de 
juliol de 2019, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions presentades en tràmit d’exposició 
pública per la mercantil DESARROLLO Y GESTIÓN INDUSTRIAL , S.L, de manera que 
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s’han tingut en compte parcialment, i s’incorporen al redactat per novament 
sotmetre el Pla a Aprovació Inicial en el sentit següent: 
 
En concret, s’estima parcialment el punt 1.a) i b) en el sentit que l’assignació de 
càrregues s’estableixi de manera coherent en la memòria i en la normativa així com 
tornar a estudiar el funcionament viari del teixit urbà al voltant del PEI 
 
Es desestima l’apartat 1.c) en tant el PEI no té en compte les despeses d’enderroc 
d’edificacions, pròpies del desenvolupament de cada Sector / Polígon. 
 
S’ha tingut en compte parcialment el punt 2.a), b), c) i d) en el sentit que 
l’aprofitament s’assigna en base a l’ordenació concreta i a valors de repercussió 
actualitzats, valors de venda (Vv), valors de construcció i valors coeficient K 
actualitzats respectivament”. 
 
Segon.- Acordar la segona aprovació inicial el “Pla Especial d’Infraestructures per a 
l’obertura del carrer Plàsmica(PEI1) gener 2020”, dins dels àmbits PMU2, PMU5 I PAU 
c/Huelva. Document signat per Ricard A. Casademont i Altimira,redactat per 
l’arquitecte Ricard Casademont Altimira, de l’Empresa Municipal de Promoció Social, 
Urbana i Econòmica de Cornellà de Llobregat, S.A., PROCORNELLÀ, S.A. 
 
Document que s’identifica electrònicament a continuació: 
 
- Núm. ID: 1381693 
- Núm. Hash SHA-512: 
8BD397F42831F3B51AC37CDD47245430BDD6E866FBF6937DC1B4EBE61CD9FE50017
19A91F63A7DD291535089B22BF94A4A8ABAB0109E1BEC7180D44870AC01D2 
 
Tercer.- Sotmetre el present acord a informació pública mitjançant la inserció 
d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de premsa periòdica de 
més divulgació de la provincia, en la web municipal i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, per un termini d’un mes, ampliable en un altre mes en cas de 
coincidència total o parcial amb el mes d’agost, així com concedir audiència a les 
persones interessades amb citació personal. La documentació integrant de 
l’expedient administratiu es podrà consultar de dilluns a divendres laborables, en 
horari de 9’30 a 13’30 hores, a les dependències d’Urbanisme de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, al carrer Racó d’Enric Mora i Gosch, s/n (Edifici de la Rectoria). 
08940. Cornellà de Llobregat, mitjançant cita prèvia. 
 
Quart.- Notificar el present acord els interessats a l’expedient, pel seu coneixement i 
efectes.” 
 

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

COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 
 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ  
 
Punt divuitè.- Aprovar expedient de reconeixement de crèdits núm. 1/2020. 
 

Aprovar recononeixement  
de crèdit núm. 1/2020 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
 
... 
 
“Vistes les sol·licituds de les Àrees de Presidència, Política Territorial i Espai Públic, 
Polítiques Socials, Polítiques Mediambientals i Comunitàries, Cultura i Comunicació, 
Economia i Administració, Joventut i Acció Ciutadana, Igualtat i Educació, referents al 
reconeixement de crèdit per un import total de 64.770,23. 
 
Atès el que estableix l’article 60.2 del RD 500/90, de 20 d’abril. 
 
Vist l’informe de l’Interventor General. 
 
Atès que l’adopció del present acord és competència de la Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions plenàries acordades en sessió de data 2 de juliol de 2019,  
que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 18 de 
juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde i Regidor Delegat d’Economia i Administració 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el reconeixement de les factures d’exercicis anteriors número  
1/2020 per un import total de 64.770,23 euros., segons el següent detall: 
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA         

Partida 
pressupòstaria Descripció partida Proveïdor/Creditor Núm. Fact. Data doc. Import 

0012.1300A.2190001 MANTENIMENT MATERIAL (CR) 
ALAVA INGENIEROS 
TELECOM, S.L.U. FVR19-70793 31/12/2019 1.047,86 

0012.1300A.2219907 

SUBM. PRODUCTES 
VEHICLES/GUARDIA URBANA 
(CR) PETROPORT, S.L. EMIT-16 31/12/2019 50,03 

0012.1300A.2219907 

SUBM. PRODUCTES 
VEHICLES/GUARDIA URBANA 
(CR) PETROPORT, S.L. EMIT-14 31/12/2019 12,00 

0012.1300A.2219901 

MATERIAL 
ESPECIAL/GUARDIA 
URBANA(CR) 

COOLTRA MOTOS, S.L.  EMIT-41 31/12/2019 2.529,19 

0012.1300A.2219901 

MATERIAL 
ESPECIAL/GUARDIA 
URBANA(CR) 

CARLOS CASTILLA 
ORTEGA 1900075 31/12/2019 265,40 

0012.1300A.2219901 

MATERIAL 
ESPECIAL/GUARDIA 
URBANA(CR) 

RECANVIS DACOR, S.L. 47867 31/12/2019 76,75 

0012.1300A.2219901 

MATERIAL 
ESPECIAL/GUARDIA 
URBANA(CR) RECANVIS DACOR, S.L. 47794 43814 70,36 

0012.1300A.2219901 

MATERIAL 
ESPECIAL/GUARDIA 
URBANA(CR) PERES SPORT, S.L. 190723 31/12/2019 1.047,98 

0012.1300A.2219901 

MATERIAL 
ESPECIAL/GUARDIA 
URBANA(CR) PERES SPORT, S.L. 190722 31/12/2019 1.154,10 

Total Guàrdia i Urbana i Protecció Civil       6.253,67 

TOTAL ÀREA         6.253,67 

            

ÀREA POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC         

Partida 
pressupòstaria Descripció partida Proveïdor/Creditor Núm. Fact. Data doc. Import 

0112.1500C.2130006 

REPARACIÓ 
MAQUINÀRIA/MANTENIMENT 
(CR) 

RECTIFICADOS 
ALGUIAD, S.L. 15019 43830 13,98 

0112.1500C.2130006 

REPARACIÓ 
MAQUINÀRIA/MANTENIMENT 
(CR) TRANSELEVACIÓN, S.L. 19/803 43830 317,02 

0112.1532B.2219904 
SUBM. MATERIAL VIES 
PÚBLIQUES (CR) 

DECORACIONS SIEMER, 
S.L. 19/6242 18/12/2019 645,66 

0112.1500C.6230002 

ADQ. 
MAQUINÀRIA/MANTENIMENT 
(CR) 

AUBERT, S.A. 2019027990 31/12/2019 

665,65 

0112.1510D.6250008 JOCS INFANTILS (CR) HPC IBERICA, S.A. A 192385 18/12/2019 1.181,13 

0112.3230B.2219901 

SUBM. MATERIAL ESCOLES 
(CR) 

SALTOKI CORNELLA, 
S.A, 

287380 30/12/2019 

127,52 

0112.3230B.2219901 
SUBM. MATERIAL ESCOLES 
(CR) 

SALTOKI CORNELLA 
S.A. 252504 16/11/2019 844,45 

0112.3230B.6320009 
OBRES CENTRES EDUCATIUS 
(CR) 

SALTOKI CORNELLA 
S.A. 277134 14/12/2019 2.003,43 

0112.3230C.6320003 
MILLORES ESCOLES BRESSOL 
(CR) 

SALTOKI CORNELLA 
S.A. 277133 14/12/2019 2.409,84 

0112.3420B.2130005 
CONS. I REP. INSTA·LACIONS 
ESPORTIVES (CR) 

MANUSA DOOR 
SYSTEMS, S.L.U.  FS19D080816 28/08/2019 114,54 

0112.3420B.2130005 
CONS. I REP. INSTA·LACIONS 
ESPORTIVES (CR) 

COMERCIAL BLAUTEC, 
S.L. 

SAT 190397 30/11/2019 
1.494,66 
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0112.3420B.2219904 

SUBM. MATERIAL 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
(CR) 

AUBERT, S.A. 2019027991 31/12/2019 

393,60 

0112.4312A.6320004 
REFORMES MERCAT SANT 
ILDEFONS (CR) 

PROTECCION E IMAGEN 
S.L. 

3014 29/10/2019 
1.127,96 

0112.9330B.2219904 
SUBM. MATERIAL EDIFICIS  
(CR) 

SALTOKI CORNELLA, 
S.A, 287379 30/12/2019 304,81 

0112.9330B.2219904 
SUBM. MATERIAL EDIFICIS  
(CR) 

SALTOKI CORNELLA, 
S.A, 292228 31/12/2019 64,64 

0112.9330B.2219904 
SUBM. MATERIAL EDIFICIS  
(CR) 

SALTOKI CORNELLA, 
S.A, 282626 21/12/2019 93,45 

0112.9330B.2219904 
SUBM. MATERIAL EDIFICIS 
(CR) 

SALTOKI CORNELLA 
S.A. 277132 14/12/2019 177,28 

0115.1500C.2200002 
MAT. OFICINA NO 
INVENT./MANTENIMENT (CR) LYRECO ESPAÑA S.A. 7700094338 20/12/2019 9,73 

0115.1500C.2269903 

DESPESES 
DIVERSES/MANTENIMENT 
(CR) EL CORTE INGLES, S.A. 0095513075 17/11/2018 165,60 

0115.1500C.2269903 

DESPESES 
DIVERSES/MANTENIMENT 
(CR) EL CORTE INGLES, S.A. 0092377843 25/08/2017 116,00 

Total Manteniment i Serveis 

      

12.270,95 

TOTAL ÀREA         12.270,95 
    

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS         

Partida 
pressupòstaria Descripció partida Proveïdor/Creditor Núm. Fact. Data doc. Import 

0332.2310B.2020003 
ARRENDAMENT TEATRE 
AUDITORI (CR) 

PROCORNELLA, S.A. 
EMPR.MPAL.PROMOCIO 
SOCIAL,URBANA Y 
ECONOM. 19-A/168 28/10/2019 1.883,52 

0332.2311A.2269903 
DESPESES DIVERSES/GENT 
GRAN (CR) 

PROCORNELLA, S.A. 
EMPR.MPAL.PROMOCIO 
SOCIAL,URBANA Y 
ECONOM. 19-F/542 12/12/2019 2.774,34 

0332.2311A.2270604 
TREBALLS TECNICS ATENCIO 
DOMICILIARIA (CR) 

UTE SAD CORNELLA DE 
LLOBREGAT - AO 
MAYORES SERVICIOS 
SOCIALES SL Y OPTIMA 
FACILITY SL B 400101 05/10/2019 2.553,41 

Total Acció Social         7.211,27 

TOTAL ÀREA         7.211,27 

ÀREA DE POLÍTIQUES MEDIOAMBIENTALS I COMUNITÀRIES       

Partida 
pressupòstaria Descripció partida Proveïdor/Creditor Núm. Fact. Data doc. Import 

0553.2411G.2060001 
LLOGUER MAT.INFORMÀTIC 
(EQUIPS)/POL. OCUPACIÓ (CR) 

FUNDACIÓ PEL FOMENT 
DE LA SOC. DEL 
CONEIXEMENT A/19274 43794 3.000,00 

0553.2410A.2270602 

SERV. PROFESSIONALS 
INDEPENDENTS/POL. 
OCUPACIÓ (CR) 

RICARD ESPINAR LOPEZ 19 000002 

24/07/2019 726,00 

0553.2410A.2200101 
SUBSCRIPCIÓ/POL. 
OCUPACIÓ (CR) 

ALBERT PASCUAL 
ROIGÉ FR19 019 11/10/2019 1.140,00 

0553.2410A.2200101 
SUBSCRIPCIÓ/POL. 
OCUPACIÓ (CR) 

SANTIAGO CELADA 
TORTUERO 

163 
30/09/2019 7,50 
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0553.2410A.2200101 
SUBSCRIPCIÓ/POL. 
OCUPACIÓ (CR) 

REGISTRADORAS 
MANRESA SL FV00006173 30/09/2019 131,78 

Total Polítiques d'Ocupació       5.005,28 

Partida 
pressupòstaria Descripció partida Proveïdor/Creditor Núm. Fact. Data doc. Import 

0556.1700A.2269910 
AGENDES ESCOLARS (CR) DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA 
201918149 05/12/2019 

1.530,00 

Total Medi Ambient         1.530,00 

Partida 
pressupòstaria Descripció partida Proveïdor/Creditor Núm. Fact. Data doc. Import 

0554.3271A.2260901 
EXPOSICIONS COOPERACIO I 
SOLIDARITAT (CR) 

SANTIAGO MOLERA 
CLOTA 3T 3 02/08/2019 726,00 

Total Cooperació i Solidaritat       726,00 

Partida 
pressupòstaria Descripció partida Proveïdor/Creditor Núm. Fact. Data doc. Import 

0558.3272B.2200002 

MAT.OFICINA NO 
INVENT./INTEGRACIO I 
MEDIACIO (CR) LYRECO ESPAÑA S.A. 7700091103 31/10/2019 82,39 

Total Integració i Mediació       82,39 

TOTAL ÀREA         7.343,67 

            

ÀREA DE CULTURA I COMUNICACIÓ         

Partida 
pressupòstaria Descripció partida Proveïdor/Creditor Núm. Fact. Data doc. Import 

0661.3300B.2200002 
MAT.OFICINA NO 
INVENT./CULTURA (CR) ABACUS S.COOP.C.L. 9030287326 15/10/2019 19,89 

0661.3380A.2260906 REIS (CR) 
MADERAS DEL ATO 
URGEL, S.A. 19F0050174 43830 998,76 

0661.3380A.2260906 REIS (CR) 
MADERAS DEL ATO 
URGEL, S.A. 19F0050175 43830 129,66 

0661.3380A.2260906 REIS (CR) 
SERVICIO ESTACIÓN, 
S.A. V1/021978 43830 264,55 

0661.3380A.2260906 REIS (CR) 
SERVICIO ESTACIÓN, 
S.A. V1/021979 43830 232,50 

0661.3380A.2260906 REIS (CR) 
SERVICIO ESTACIÓN, 
S.A. V1/021980 43830 109,36 

0661.3380A.2260906 REIS (CR) ABACUS, S.C.C.L. 9030296640 43830 562,46 

0661.3380A.2260906 REIS (CR) 
CONDIS 
SUPERMERCATS,S.A. 19001075-SU 43830 22,00 

0661.3380A.2260906 REIS (CR) 
CONDIS 
SUPERMERCATS,S.A. 19001076-SU 43830 209,57 

0661.3380A.2260906 REIS (CR) DOUBLET IBERICA, S.A. 98187 43819 836,11 

0661.3380A.2030002 
LLOGUER 
MATERIAL/CULTURA (CR) 

PIANOS CATALUNYA, 
S.L. A 2019/A/19213 43820 605,00 

Total Cultura         3.989,86 
Partida 
pressupòstaria Descripció partida Proveïdor/Creditor Núm. Fact. Data doc. Import 

0662.3321A.2130006 

REPARACIO, CONSERVACIÓ I 
MANTENIMENT INSTAL. XBC 
(CR) 

COMERCIAL CONTEL, 
S.A. 

19 
2019/19/3897 43816 1.998,80 

0662.3321A.6250002 MOBILIARI XBC (CR) METALUNDIA, S.L. A 466 43767 2.847,01 

0662.3321A.6250002 MOBILIARI XBC (CR) 
COMERCIAL CONTEL, 
S.A. 

19 
2019/19/3895 43816 1.216,78 

0662.3321A.6250002 MOBILIARI XBC (CR) SERVITEC OFICINA SL 2019-- 1463 43790 1.603,25 
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Total Patrimoni Cultural       7.665,84 
Partida 
pressupòstaria Descripció partida Proveïdor/Creditor Núm. Fact. Data doc. Import 

0663.3420A.2279902 
CPS/CONTROL ANALITIC 
AIGUA PISCINES (CR) 

APLICOR WALTER 
SOLUTIONS, S.A. 18004989 27/07/2018 114,95 

0663.3420A.2279902 
CPS/CONTROL ANALITIC 
AIGUA PISCINES (CR) 

APLICOR WALTER 
SOLUTIONS, S.A. 18003878 29/06/2018 54,45 

Total Esports         169,40 

Partida 
pressupòstaria Descripció partida Proveïdor/Creditor Núm. Fact. Data doc. Import 

0664.3300B.2260202 PUBLICITAT/CULTURA (CR) 
L'OPINIÓ DEL BAIX 
LLOBREGAT, S.L. 350 04/12/2019 423,50 

0664.3340C.2400001 
EDICIONS/CIUTAT DE LA 
LECTURA (CR) 

MARTA LLUISA VALLES 
VALOR 314/1 20/03/2019 697,15 

Total Premsa         1.120,65 

TOTAL ÀREA         12.945,75 

ÀREA D'ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ         

Partida 
pressupòstaria Descripció partida Proveïdor/Creditor Núm. Fact. Data doc. Import 

0778.9200K.6250001 
MOBILIARI COMPRES (CR) BARCELONA MOBILIARI 

SCP 
9-a 05/11/2019 

888,30 

Total Contractació         888,30 

Partida 
pressupòstaria Descripció partida Proveïdor/Creditor Núm. Fact. Data doc. Import 

0780.9200A.2270601 
C.P.S./RR.HH. ISABEL HERRERA GAY 2019-1 01/10/2019 

1.500,09 

0780.9200A.2270601 C.P.S./RR.HH. ISABEL HERRERA GAY 2019-2 01/11/2019 1.500,09 

0780.9200A.2270601 C.P.S./RR.HH. ISABEL HERRERA GAY 2019-3 01/12/2019 1.500,09 

0780.9200B.1620001 FORMACIÓ DE PERSONAL (CR) 

INSTITUT DE 
SEGURETAT PÚBLICA 
DE CATALUNYA 2019-00445 04/09/2019 120,00 

0780.9200B.1620001 FORMACIÓ DE PERSONAL (CR) 

INSTITUT DE 
SEGURETAT PÚBLICA 
DE CATALUNYA 2019/00461 06/09/2019 480,00 

0780.9200B.1620001 FORMACIÓ DE PERSONAL (CR) 

INSTITUT DE 
SEGURETAT PÚBLICA 
DE CATALUNYA 2019/00473 09/09/2019 96,00 

0780.9200B.1620001 FORMACIÓ DE PERSONAL (CR) 
VIVES BELMONTE, 
ANGELS 27 09/10/2019 160,00 

Total Recursos Humans       5.356,27 

Partida 
pressupòstaria Descripció partida Proveïdor/Creditor Núm. Fact. Data doc. Import 

0785.9200I.2240001 
ASSEGURANCES/RECURSOS 
JURIDICS (CR) MARSH, S.A. 

FPG0119 
0002551 16/12/2019 2.541,00 

Total  Recursos Jurídics       2.541,00 

Partida 
pressupòstaria Descripció partida Proveïdor/Creditor Núm. Fact. Data doc. Import 

0786.9200C.2160001 

MANTENIMENT EQUIPS 
INFORMÀTICS (CR) 

CONSORCI 
ADMINISTRACIÓ 
OBERTA DE 
CATALUNYA 

A 25367 31/12/2019 133,32 
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0786.9200C.2160001 
MANTENIMENT EQUIPS 
INFORMÀTICS (CR) 

ECONOCOM SERVICIOS 
SA 6004619 31/12/2019 214,84 

0786.9200C.6410001 

INVERSIONS EN APLICACIONS 
INFORMATIQUES (SOFTWARE) 
(CR) DISTRICTE DIGITAL, S.L. 31619 26/11/2019 1.149,50 

Total  Informàtica         1.497,66 

TOTAL ÀREA         10.283,23 

    
    

    

ÀREA DE JOVENTUT I ACCIÓ CIUTADANA         

Partida 
pressupòstaria Descripció partida Proveïdor/Creditor Núm. Fact. Data doc. Import 

0885.3301A.2130001 

MANTENIMENT 
FOTOCOPIADORA/JOVENTUT 
(CR) RICOH ESPAÑA, S.L. 842777306 43820 68,32 

0885.3371C.2260904 NITS INSOMNIA (CR) 
ADRIANA BRANDIA 
MOLINA 58-19 43803 100,00 

Total Joventut         168,32 

TOTAL ÀREA         168,32 

    
    

    

ÀREA DE IGUALTAT I COMUNICACIÓ         

Partida 
pressupòstaria Descripció partida Proveïdor/Creditor Núm. Fact. Data doc. Import 

0200.3200A.2269903 
DESPESES 
DIVERSES/EDUCACIÓ (CR) 

TECSALSA 00 
2019/00/28280 

30/11/2019 
278,49 

0200.3200A.2269903 
DESPESES 
DIVERSES/EDUCACIÓ (CR) TEC SAL, S.A. 

00 
2019/00/28320 31/12/2019 278,49 

0200.3230C.2200002 

MATERIAL TÈCNIC 
D'OFICINA/ESCOLES 
BRESSOL (CR) HERMEX IBÉRICA, S.L. 2019 101065 22/10/2019 106,77 

0200.3230C.2210502 
ALIMENTACIÓ/ESCOLES 
BRESSOL (CR) 

PENEDES 
DISTRIBUCIÓN 
ALIMENTARIA, S.A. 796455 08/11/2019 135,83 

0200.3230C.2210502 
ALIMENTACIÓ/ESCOLES 
BRESSOL (CR) 

PENEDES 
DISTRIBUCIÓN 
ALIMENTARIA, S.A. 797808 15/11/2019 85,61 

0200.3230C.2210502 
ALIMENTACIÓ/ESCOLES 
BRESSOL (CR) 

PENEDES 
DISTRIBUCIÓN 
ALIMENTARIA, S.A. 797809 15/11/2019 6,37 

0200.3230C.2210502 
ALIMENTACIÓ/ESCOLES 
BRESSOL (CR) 

PENEDES 
DISTRIBUCIÓN 
ALIMENTARIA, S.A. 804654 12/12/2019 43,10 

0200.3230D.2130001 
MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.
EDUC.ESP.VIROLAI (CR) 

REGISTRADORAS 
MANRESA SL FV00007125 31/10/2019 234,50 

0200.3230D.2130001 
MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.
EDUC.ESP.VIROLAI (CR) MATESCOPY, S.L. DI 2208 09/12/2019 165,71 

Total Educació         1.334,87 
Partida 
pressupòstaria Descripció partida Proveïdor/Creditor Núm. Fact. Data doc. Import 

0201.3201A.2260601 
REUNIONS I 
CONFERENCIES/FAMILIA (CR) 

CLUB INFANTIL 
JUVENIL SANFELIU 
SANT ILDEFONS 19S00096 43818 2.100,00 

0201.3270B.2210502 
ALIMENTACIÓ/ESPAI NADO 
(CR) EL CORTE INGLÉS, S.A.  0095513070 43421 30,54 

0201.3270G.2269903 
VARIS/CONSELLS DE 
PARTICIPACIO (CR) ABACUS S.COOP.C.L. 9030295013 43814 167,51 

0201.3271D.2269902 
ACTIVITAT/EDUCAR PER 
CREIXER/FAMILIA (CR) TEC SAL, S.A. 

00 
2019/00/27800 43563 130,66 
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... 
reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
 
Punt dinovè.- Aprovar la modificació de l’annex de tarifes de l’Ordenança 
Reguladora dels Preus Públics per l’exercici 2020. 
 

Aprovar modificació annex  
tarifes Preus Públics 2020 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
 
... 
 
“Vista la proposta formulada per l’Àrea d’Igualtat i Educació pel tal de modificar 
l’annex de tarifes de l’Ordenança reguladora dels Preus Públics per l’exercici de 2020, 
en el sentit d’incloure un nou preu públic per a les escoles bressol municipals per 

0201.3271D.2269902 
ACTIVITAT/EDUCAR PER 
CREIXER/FAMILIA (CR) NONA UMBERT SOLA F-2104 43649 715,00 

0201.3271D.2269902 
ACTIVITAT/EDUCAR PER 
CREIXER/FAMILIA (CR) DIC DRAC S.L.U. F19/190 43799 1.171,00 

0201.3271D.2269902 
ACTIVITAT/EDUCAR PER 
CREIXER/FAMILIA (CR) 

GUIES DE 
MONTSERRAT,  S. L. F19-15 43798 847,00 

Total Família         5.161,71 
Partida 
pressupòstaria Descripció partida Proveïdor/Creditor Núm. Fact. Data doc. Import 

0203.2312A.2020001 

LLOGUER 
EDIFICIS/ACTIVITATS 
POL.IGUALTAT (CR) 

PATRONAT CULTURAL 
RECREATIU 61 43830 163,35 

0203.2312A.2020001 

LLOGUER 
EDIFICIS/ACTIVITATS 
POL.IGUALTAT (CR) 

PATRONAT CULTURAL 
RECREATIU 60 43830 508,20 

0203.2312A.2020001 

LLOGUER 
EDIFICIS/ACTIVITATS 
POL.IGUALTAT (CR) 

PATRONAT CULTURAL 
RECREATIU 59 43830 217,80 

0203.2312A.2020001 

LLOGUER 
EDIFICIS/ACTIVITATS 
POL.IGUALTAT (CR) 

PATRONAT CULTURAL 
RECREATIU 58 43830 677,60 

0203.2312A.2269902 

ACTIVITATS/CENTRE 
INFORMACIÓ PER LA DONA 
(CR) 

EDUCACIÓ I TEMPS 
LLIURE ZIGA ZIGA, S.L. 20191300 43830 29,84 

0203.2312A.2269902 

ACTIVITATS/CENTRE 
INFORMACIÓ PER LA DONA 
(CR) 

OBSERVATORI CONTRA 
L'HOMOFOBIA 2019/0001 43479 200,00 

Total Igualtat         1.796,79 
TOTAL ÀREA         8.293,37 

TOTAL RECONEIXEMENT DE CRÈDIT 1/2020       64.770,23 
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franja horària de 4 hores durant el període del 25 de juny al 23 de juliol de 2020, 
segons s’indica a continuació: 
 
IX – PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI A LES ESCOLES BRESSOL. 
 

TRAM PREU PUBLIC (5 HORES) PREU PÚBLIC EQUIVALENT (4 HORES) 

1 30,60 euros 24,50 euros 
2 61,20 euros 49,00 euros 
3 112,20 euros 89,80 euros 
4 163,20 euros 130,60 euros 
5 190,80 euros 152,70 euros 

 
Vist el contingut de l’informe tècnic-econòmic de data 17 de juny de 2020 de revisió 
de la tarifa preu públic dels serveis educatius a les escoles bressol per a la reobertura 
dels centres amb nou horari especial, emès pel Tècnic de Control de Gestió Econòmica 
al respecte. 
 
Vista també la proposta de l’Àrea de Cultura i Comunicació per tal de modificar 
l’annex de tarifes de l’Ordenança reguladora dels Preus Públics per als exercicis de 
2020/2021, incloent-hi nous preus públics segons s’indica a continuació: 
 
X - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES ESCOLES MUNICIPALS 
D’ENSENYAMENTS ESPECIALS (ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ROSER CABANAS). 
 

 Curs Tarifa normal Tarifa modificada 

Residents SE4/SE5 17.30€ 8.65€ 
1r  48.10€ 17.75€ 
2n/3r/4t/5è/6è/I/II/III/I
V  

29.15€ i 36.00€ 14.60€ 

JO1/2/3 17.75€ 8.90€ 
AD1 27.50€ 13.75€ 

No residents SE4/SE5 26.65€ 13.35€ 
1r   60.40€ 30.20€ 
2n/3r/4t/5è/6è/I/II/III/I
V  

36.30€ i 45.00€ 18.15€ 

JO1/2/3 26.65€ 13.35€ 
AD1 34.45€ 17.25€ 

 
Vist el contingut de l’informe econòmic-financer de data 2 de juliol de 2020 
corresponent a l’estudi de costos del servei de l’Escola Municipal de música Roser 
Cabanes per a la modificació dels preus públics d’aquest servei per a l’exercici 2020, 
emès pel Tècnic de Control de Gestió Econòmica al respecte. 
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Vista també la proposta formulada per l’Àrea d’Economia i Presidència pel tal de 
modificar l’annex de tarifes de diferents Preus Públics per l’exercici de 2020, en el 
sentit d’incloure una bonificació del 25% del preus públics per a les unitats familiars 
que hagin vist reduïts els seus ingressos en un 40% o més, amb la finalitat de pal·liar 
els efectes econòmics que la crisi sanitària de la Covid-19 pugui genera entre els 
ciutadans d’aquest municipi i els usuaris de les diferents activitats regulades pels 
preus públics que es determinen a la part dispositiva, per al període comprés des del 
14 de març de 2020 i fins el 31 de desembre de 2020.  
 
Vista la innecessarietat de realitzar informe tècnic-econòmic per a la tramitació 
d’aquesta modificació, segons informe del Tècnic de Control de Gestió Econòmica de 
data 9 de juliol de 2020, emès al respecte. 
 
Atès el que disposa l’article 10 de l’Ordenança Reguladora dels Preus Públics, per 
l’exercici de 2020. 
 
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 Barcelona, de data 18 de juliol  de 2019, el President de la Comissió 
Informativa d’Economia i Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la modificació de l’annex de tarifes de l’Ordenança reguladora dels 
Preus Públics per l’exercici de 2020 del preu IX – PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI A LES ESCOLES BRESSOL consistent en la introducció d’un nou preu públic per 
franja horària de 4 hores, i pel període comprès entre el 25 de juny i el 23 de juliol de 
2020, segons s’indica a continuació: 
 
IX – PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI A LES ESCOLES BRESSOL. 
 
Apartat a) serveis educatius 
 
Tarifació Social (TAULA DE QUOTES PER TARIFACIÓ SOCIAL) 
 
Afegir una nova tarifa-preu públic de quota mensual per franja horària de 4 hores, 
durant el període comprés entre el 25 de juny i el 23 de juliol de 2020, segons es 
determina a continuació: 
 
Durant el període del 25 de juny i el 23 de juliol de 2020 i per franja horària de 4 
hores, s’estableix la següent quota mensual: 
 

 TRAM 1 TRAM 2 TRAM 3 TRAM 4 TRAM 5 
QUOTA MENSUAL 24,50 euros 49,00 euros 89,80 euros 130,60 euros 152,70 euros 
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Segon.- Aprovar la modificació de l’annex de tarifes de l’Ordenança reguladora dels 
Preus Públics per als exercicis de 2020/2021 del preu públic X -PREU PÚBLIC PER LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES ESCOLES MUNICIPALS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS 
(ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ROSER CABANAS), en la Quota Residents  Tarifes 
primera, segona tercera, en la Quota No Residents tarifes primera, segona i tercera; i 
en el punt 7 de l’apartat DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER A SOL.LICITAR LA 
TARIFACIÓ SOCIAL,segons el que s’indica a continuació: 
 
X – PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES ESCOLES MUNICIPALS 
D’ENSENYAMENTS ESPECIALS. 
 
ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA ROSER CABANAS. 
 
QUOTA RESIDENTS 
 
Tarifa primera 
Cursos Llenguatge musical Roda d’Instruments (alumnes de 4 a 6 anys) 
 
Afegir nous punts i renumerar tota la tarifa, que actualment disposa: 
 
 Euros 
1. Quota de material. Quota anyal 55,10 
2. Sicle inicial (SE 4 i SE 5).Quota mensual 17,30 
3. Cicle inicial (1r) + Roda d’instrument. Quota mensual 48,10 
 
I que quedarà redactada com figura a continuació: 
 
 Euros 
1. Quota de material. Quota anyal 55,10 
2. Sicle inicial (SE 4 i SE 5).Quota mensual 17,30 
3. Sicle inicial (SE 4 i SE 5).Quota quinzenal 8,65 
4. Cicle inicial (1r) + Roda d’instrument. Quota mensual 48,10 
5. Cicle inicial (1r) + Roda d’instrument. Quota quinzenal 17,75 
 
Tarifa segona 
Matèries soltes (alumnes de 7 a 17 anys) 
 
Afegir nous punts i renumerar tota la tarifa, que actualment disposa: 
 
 Euros 
1. Quota de material. Quota anyal 55,10 
2. Llenguatge musical 60 minuts. Quota mensual 17,75 
3. Llenguatge musical 90 minuts. Quota mensual 22,15 
4. Llenguatge musical 105 minuts. Quota mensual 25,20 
5. Llenguatge musical 120 minuts. Quota mensual 29,15 
6. Llenguatge musical 150 minuts. Quota mensual 36,00 
7. Instrument col·lectiu 60 minuts. Quota mensual 25,85 
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8. Instrument individual o cant 30 minuts. Quota mensual 25,85 
9. Instrument individual 45 minuts. Quota mensual 36,25 
10.Instrument col·lectiu 45 minuts. Quota mensual 19,40 
11.Optativa. Quota mensual 14,15 
12.Reforç 30 minuts. Quota mensual 14,15 
13.Cant Coral  45 minuts. Quota mensual 10,80 
 
I que quedarà redactada com figura a continuació: 
 
 Euros 
1. Quota de material. Quota anyal 55,10 
2. Llenguatge musical 60 minuts. Quota mensual 17,75 
3. Llenguatge musical 60 minuts. Quota quinzenal  8,90 
4. Llenguatge musical 90 minuts. Quota mensual 22,15 
5. Llenguatge musical 105 minuts. Quota mensual 25,20 
6. Llenguatge musical 120 minuts. Quota mensual 29,15 
7. Llenguatge musical 120 minuts. Quota quinzenal 14,60 
8. Llenguatge musical 150 minuts. Quota mensual 36,00 
9. Llenguatge musical 150 minuts. Quota quinzenal 14,60 
10. Instrument col·lectiu 60 minuts. Quota mensual 25,85 
11. Instrument individual o cant 30 minuts. Quota mensual 25,85 
12 Instrument individual 45 minuts. Quota mensual 36,25 
13. Instrument col·lectiu 45 minuts. Quota mensual 19,40 
14.Optativa. Quota mensual 14,15 
15.Reforç 30 minuts. Quota mensual 14,15 
16.Cant Coral  45 minuts. Quota mensual 10,80 
 
Tarifa tercera 
Matèries soltes (alumnes de 18 anys o més) 
 
Afegir un nou punt  i renumerar tota la tarifa, que actualment disposa: 
 
 Euros 
1. Quota de material. Quota anyal 55,10 
2. Llenguatge musical 60 minuts. Quota mensual 27,50 
3. Instrument individual 45 minuts. Quota mensual 80,35 
4. Instrument individual 30 minuts. Quota mensual 53,60 
5. Optativa. Quota mensual 23,70 
6.Cant 30 minuts. Quota mensual 25,85 
 
Les quotes corresponents al mes de setembre seran del 50% de les quotes establertes 
a totes les tarifes. 
 
I que quedarà redactada com figura a continuació: 
 
 Euros 
1. Quota de material. Quota anyal 55,10 
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2. Llenguatge musical 60 minuts. Quota mensual 27,50 
3. Llenguatge musical 60 minuts. Quota quinzenal 13,75 
4. Instrument individual 45 minuts. Quota mensual 80,35 
5. Instrument individual 30 minuts. Quota mensual 53,60 
6. Optativa. Quota mensual 23,70 
7.Cant 30 minuts. Quota mensual 25,85 
 
Les quotes corresponents al mes de setembre seran del 50% de les quotes establertes 
a totes les tarifes. 
 
QUOTA NO RESIDENTS 
No s’aplicarà la tarifa de 18 anys quan aquests es compleixin durant el curs escolar. 
 
Tarifa primera 
Cursos Llenguatge musical Roda d’Instruments (alumnes de 4 a 6 anys) 
 
Afegir nous punts i renumerar tota la tarifa, que actualment disposa: 
 
 Euros 
1. Quota de material. Quota anyal 68,95 
2. Sicle inicial (SE 4 i SE 5).Quota mensual 26,65 
3. Cicle inicial (1r) + Roda d’instrument. Quota 
mensual 

60,40 

 
I que quedarà redactada com figura a continuació: 
 
 Euros 
1. Quota de material. Quota anyal 68,95 
2. Sicle inicial (SE 4 i SE 5).Quota mensual 26,65 
3. Sicle inicial (SE 4 i SE 5).Quota quinzenal 13,35 
4. Cicle inicial (1r) + Roda d’instrument. Quota mensual 60,40 
5. Cicle inicial (1r) + Roda d’instrument. Quota quinzenal 30,20 
 
Tarifa segona 
Matèries soltes (alumnes de 7 a 17 anys) 
 
Afegir nous punts i renumerar tota la tarifa, que actualment disposa: 
 
 Euros 
1. Quota de material. Quota anyal 68,95 
2. Llenguatge musical 60 minuts. Quota mensual 26,65 
3. Llenguatge musical 90 minuts. Quota mensual 27,70 
4. Llenguatge musical 105 minuts. Quota mensual 31,50 
5. Llenguatge musical 120 minuts. Quota mensual 36,30 
6. Llenguatge musical 150 minuts. Quota mensual 45,00 
7. Instrument col·lectiu 60 minuts. Quota mensual 32,50 
8. Instrument individual o cant 30 minuts. Quota mensual 32,50 
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9. Instrument individual 45 minuts. Quota mensual 45,10 
10. Instrument col·lectiu 45 minuts. Quota mensua 24,45 
11. Optativa. Quota mensual 17,75 
12. Reforç 30 minuts. Quota mensual 17,75 
13. Cant Coral  45 minuts. Quota mensual 13,55 
 
I que quedarà redactada com figura a continuació: 
 
 Euros 
1. Quota de material. Quota anyal 68,95 
2. Llenguatge musical 60 minuts. Quota mensual 26,65 
3. Llenguatge musical 60 minuts. Quota quinzenal 13,35 
4. Llenguatge musical 90 minuts. Quota mensual 27,70 
5. Llenguatge musical 105 minuts. Quota mensual 31,50 
6. Llenguatge musical 120 minuts. Quota mensual 36,30 
7. Llenguatge musical 120 minuts. Quota quinzenal 18,15 
8. Llenguatge musical 150 minuts. Quota mensual 45,00 
9. Llenguatge musical 150 minuts. Quota quinzenal 18,15 
10. Instrument col·lectiu 60 minuts. Quota mensual 32,50 
11. Instrument individual o cant 30 minuts.  
Quota mensual 

32,50 

12. Instrument individual 45 minuts. Quota mensual 45,10 
13. Instrument col·lectiu 45 minuts. Quota mensual 24,45 
14. Optativa. Quota mensual 17,75 
15. Reforç 30 minuts. Quota mensual 17,75 
16. Cant Coral  45 minuts. Quota mensual 13,55 
 
Tarifa tercera 
Matèries soltes (alumnes de 18 anys o més) 
 
Afegir un nou punt i renumerar tota la tarifa, que actualment disposa: 
 
 Euros 
1. Quota de material. Quota anyal 68,95 
2. Llenguatge musical 60 minuts. Quota mensual 34,45 
3. Instrument individual 45 minuts. Quota mensual 102,10 
4. Instrument individual 30 minuts. Quota mensual 65,90 
5. Optativa. Quota mensual 29,50 
6. Cant 30 minuts. Quota mensual 32,50 
 
Les quotes corresponents al mes de setembre seran del 50% de les quotes establertes 
a totes les tarifes. 
 
I que quedarà redactada com figura a continuació: 
 
 Euros 
1. Quota de material. Quota anyal 68,95 
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2. Llenguatge musical 60 minuts. Quota mensual 34,45 
3. Llenguatge musical 60 minuts. Quota quinzenal 17,25 
4. Instrument individual 45 minuts. Quota mensual 102,10 
5. Instrument individual 30 minuts. Quota mensual 65,90 
6. Optativa. Quota mensual 29,50 
7. Cant 30 minuts. Quota mensual 32,50 
 
Les quotes corresponents al mes de setembre seran del 50% de les quotes establertes 
a totes les tarifes. 
 
DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER A SOL·LICITAR LA TARIFACIÓ SOCIAL 
 
Modificar el punt 7 que actualment disposa: 
 
7. Es faculta a la Tinenta d’Alcalde de Cultura i Igualtat per a l’aprovació de les 
reduccions de quotes fixades en els punts anteriors. 
 
I que quedarà redactat com figura a continuació: 
 
7. Es faculta al Regidor delegat de Cultura per a l’aprovació de les reduccions de 
quotes fixades en els punts anteriors. 
 
Tercer.- Aprovar la modificació de l’annex de tarifes de l’Ordenança reguladora dels 
Preus Públics per l’exercici de 2020 del preu I– PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS EN INSTAL.LACIONS MUNICIPALS,, segons s’indica a continuació: 
 
Afegir com a últim paràgraf d’aquest preu públic el següent text: 
 
Bonificacions 
 
La Tarifa primera i la Tarifa tercera d’aquest Preu Públic podran ser objecte d’una 
bonificació del 25%, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, quan la unitat familiar hagi 
vist reduït els seus ingressos en un 40% o més amb motiu de la crisi sanitària i 
econòmica generada per la Covid-19, per al període comprés des del 14 de març de 
2020 i fins el 31 de desembre de 2020, sempre i quan no sigui aplicable cap altre tipus 
de bonificació o reducció específicament prevista en el mateix Preu Públic. 
 
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 30 de setembre de 2021. 
 
Documentació a presentar: 
Instància normalitzada 
Original i fotocòpia del NIF o NIE de cadascun dels membres de la unitat familiar. 
Original i fotocòpia del llibre de família de la unitat familiar i, si s’escau, document 
que acrediti la relació estable anàloga. 
Declaració responsable del subjecte passiu respecte a la reducció dels seus ingressos 
en un 40% o més amb motiu de la crisi sanitària i econòmica generada per la Covid-
19, durant l’exercici 2020. 
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Les dades sobre l’impost de la renda de les persones físiques dels exercicis 2019 i 2020 
seran obtingudes de l’agència tributària/Seguretat social, prèvia autorització de 
cadascun dels membres de la unitat familiar. 
 
L’incompliment dels requisits establers per part del beneficiari per a l’obtenció 
d’aquesta bonificació comportarà la seva pèrdua i el reintegrament de l’import 
bonificat. 
 
Quart.- Aprovar la modificació de l’annex de tarifes de l’Ordenança reguladora dels 
Preus Públics per l’exercici de 2020 dels preus públics següents: 
 
IV- PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE BUCS D’ASSAIG.  
VI – PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I UTILITZACIÓ DE LA PISCINA DE 
CAN MILLARS. 
VII- PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LA LUDOTECA.  
IX- PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI A LES ESCOLES BRESSOL.  
X- PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES ESCOLES MUNICIPALS 
D’ENSENYAMENTS ESPECIALS. 
XII- PREU PÚBLIC ESCOLA ESPORTIVA SOCIAL. 
 
Afegir com a últim paràgraf a tots aquests preus públics el següent text: 
 
Bonificacions 
 
Les tarifes establertes en aquest Preu Públic podran ser objecte d’una bonificació del 
25%, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, quan la unitat familiar hagi vist reduït els 
seus ingressos en un 40% o més amb motiu de la crisi sanitària i econòmica generada 
per la Covid-19, per al període comprés des del 14 de març de 2020 i fins el 31 de 
desembre de 2020, sempre i quan no sigui aplicable cap altre tipus de bonificació o 
reducció específicament prevista en el mateix Preu Públic. 
 
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 30 de setembre de 2021. 
 
Documentació a presentar: 
Instància normalitzada 
Original i fotocòpia del NIF o NIE de cadascun dels membres de la unitat familiar. 
Original i fotocòpia del llibre de família de la unitat familiar i, si s’escau, document 
que acrediti la relació estable anàloga. 
Declaració responsable del subjecte passiu respecte a la reducció dels seus ingressos 
en un 40% o més amb motiu de la crisi sanitària i econòmica generada per la Covid-
19, durant l’exercici 2020. 
Les dades sobre l’impost de la renda de les persones físiques dels exercicis 2019 i 2020 
seran obtingudes de l’agència tributària/Seguretat social, prèvia autorització de 
cadascun dels membres de la unitat familiar. 
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L’incompliment dels requisits establers per part del beneficiari per a l’obtenció 
d’aquesta bonificació comportarà la seva pèrdua i el reintegrament de l’import 
bonificat. 
 
Cinquè.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i 
publicar-ho també per mitjans electrònics, per a coneixement general del mateix.” 
 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
 
Punt vintè.- Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya que es declarin en aquest municipi com a festes 
locals durant l’any 2021 els dies 24 de maig i 04 de juny. 
 

Festes Locals 2021 
24 maig i 04 juny 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
 
... 
 
“Vist l’escrit remés pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, sol·licitant que aquest Ajuntament elevi la proposta relativa 
a les festes locals del municipi de Cornellà de Llobregat per al proper any, tota vegada 
que, en conformitat amb el que disposa l’article 37 de l’Estatut dels Treballadors i 
demés legislació concordant, de les catorze festes laborals, dues seran de caràcter 
local. 
 
Atès que l’adopció d’aquest Acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions plenàries acordades en sessió de data 02 de juliol de 
2019, el Ponent de la Comissió de Presidència i Economia, proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Primer.- Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya que es declarin en aquest municipi com a festes locals durant l’any 
2021, les que a continuació es relacionen: 
 
- 24 de maig 
- 04 de juny 
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Segon.- Comunicar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya al efectes escaients.” 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
 
Punt vint-i-unè.- Autoritzar sol·licitut de Carolina Patricia, Velazco Cárdenas 
la cual sol·licita la compatibilitat del seu lloc de treball en aquest 
Ajuntament amb una altra activitat per compte aliè a temps parcial com a 
Auxiliar Administrativa a l’empresa Xicota Associats & Assessors.  
 

Autoritzar sol·licitud compatibilitat 
de Carolina Patricia, Velazco Cárdenas  

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
 
... 
 
“Vista la declaració d'activitats presentada per la funcionaria interina d’aquest 
Ajuntament, senyora Carolina Patrícia Velazco Cárdenas, que ocupa una plaça 
d’Assistent Infantil, adscrita a l’Àrea de Gestió d’Educació, mitjançant la qual sol·licita 
la compatibilitat del seu lloc de treball en aquest Ajuntament amb una altra activitat 
per compte aliè a temps parcial com a Auxiliar Administrativa a l’empresa Xicota 
Associats & Assessors. 
   
Atès que la dedicació setmanal dels treballadors de l’Ajuntament és de 37,5 hores, 
però l'activitat per a la qual es sol·licita compatibilitat es desenvolupa amb una 
dedicació de 17,5 hores setmanals, 
 
Atès el que disposa en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del 
personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, i el Reial 
Decret 598/1985, de 30 d'abril, que desenvolupa l' esmentada Llei 53/1984, així com 
el Reglament del personal al Servei de les Entitats Locals, 
 
Atès que els criteris que s'estableixen en l' esmentada normativa sobre aquesta 
qüestió són: 
 
a) El desenvolupament d'un lloc de treball en l'àmbit privat no podrà impedir o 
menyscabar l'estricte compliment dels deures del personal al servei de l'Ajuntament, 
o comprometre la seva imparcialitat o independència. 
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b) No poden ésser objecte de compatibilitat les activitats professionals que s'han de 
prestar a persones a les que s'està obligat a atendre en el desenvolupament del 
càrrec públic.  
 
Atès, que si l'activitat en el sector públic és plena o total, aquesta podrà 
compatibilitzar-se amb una activitat privada que suposi una jornada igual o inferior a 
la meitat de la pública. Si l'activitat en el sector públic és a temps parcial, es podrà 
compatibilitzar amb una activitat privada qualsevol que sigui la jornada que es 
realitzi en aquesta última, amb el límit, però, tant en aquest cas com en l'anterior, 
que la suma d'ambdues jornades no superi l'ordinària de l'Administració 
incrementada d'un 50% (56 hores i 15 minuts). 
 
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 2 de juliol de 2019, i va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona el 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió Informativa de 
Presidència i Economia proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORD 
 
Primer.- Autoritzar la compatibilitat general sol·licitada per la treballadora d’aquest 
Ajuntament, Sra. Carolina Patrícia Velazco Cárdenas, que ocupa una plaça 
d’Assistenta Infantil, adscrita a l’Àrea de Gestió d’Educació, amb una altra activitat 
per compte aliè a temps parcial com a Auxiliar Administrativa a l’empresa Xicota 
Associats & Assessors; en base a les consideracions al·legades a la part expositiva del 
present Dictamen i, en el ben entès que la interessada no podrà dedicar més de 18 
hores 45 minuts setmanals a l'activitat privada i haurà de posar en coneixement 
d'aquesta Corporació qualsevol canvi que es produeixi en les condicions de treball de 
l'activitat que es compatibilitza; havent-se de completar aquesta autorització general 
amb l’específica que s’assenyala en l’article 12 del Reial Decret 598/1985 de 30 
d’abril, 
 
Segon.- Aquesta autorització restarà sense efectes automàticament en els supòsits 
següents: 
 
- Si l'activitat privada impedeix o menyscaba l'estricte compliment dels deures de 
l'empleat o compromet a la seva imparcialitat o independència. 
 
- Si l'activitat privada té alguna relació amb els assumptes que es coneguin per raó 
del càrrec. 
 
- Si l'activitat privada es desenvolupa dins de la jornada laboral. 
 
- Si es produeix alguna modificació en les condicions de treball de les activitats 
objecte de la compatibilitat. 
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Tercer.-  Aquesta autorització queda condicionada al compliment del l’art. 11 de la 
Llei 53/1984, i no podrà exercir activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, que es relacionin directament amb les desenvolupades per ella mateixa 
en l’àmbit dels expedients municipals. 
 
Quart.- Comunicar el present Acord a la interessada i al departament de Personal 
d’aquest Ajuntament i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, el que disposa l’article 8.g) de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern.” 
 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
 
PROPOSTES DE L'ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC  
 
Punt vint-i-dosè.- Aprovar la revisió del cànon de la concessió demanial 
reguladora de la construcció i utilització d’una galeria de comunicacions d’ús 
particular en el subsòl de la Carretera del Mig, front als núm. 99-109 de 
Cornellà de Llobregat, adjudicada a l’empresa STAHL IBERICA, S.L. segons 
acord del Junta de Govern Local de data 5 d’octubre de 2018. 
 

Aprovar revisió cànon concessió  
demanial a STAHL IBERICA SL 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
 
... 
 
“Vist el Plec de Condicions Jurídiques i Econòmic-Administratives que regeix la 
concessió demanial reguladora de la construcció i utilització d’una galeria de 
comunicacions d’ús particular en el subsòl de la Carretera del Mig, front als núm. 99-
109 de Cornellà de Llobregat, adjudicada a l’empresa Basf Curtex, Societat Anònima, i 
en especial la seva clàusula VII, relatiu a les obligacions econòmiques i cànon de la 
concessió, del que resulta que el cànon i la fiança hauran d’actualitzar-se cada cinc 
anys en funció de la variació que experimenti l’Índex de Preus al Consum, elaborat pel 
Institut Nacional d’Estadística. 
 
Vist que per acord de Junta de Govern Local de data 4 de març de 2016 l’empresa 
BASF ESPAÑOLA, S.L. es va subrogar en tots els drets i obligacions concessionals 
concedits i assumits de l’empresa BASF CURTEX, S.A., com adjudicatària de la 
concessió de l’ús privatiu esmentat. 
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Vist que per acord de Junta de Govern Local de data 5 d’octubre de 2018 l’empresa 
STAHL IBERICA, S.L. es va subrogar en tots els drets i obligacions concessionals 
concedits i assumits de l’empresa BASF ESPAÑOLA, S.L., com adjudicatària de la 
concessió de l’ús privatiu  esmentat. 
 
Atès que l’Índex de Preus al Consum corresponent al període desembre 
2014/desembre 2019, és del 4,8% segons dades facilitades per l'Institut Nacional 
d'Estadística. 
 
Vist l’informe de data 4 de març de 2020 del Cap del Departament de Patrimoni. 
  
Atès que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa de Territori i 
Medi Ambient. 
 
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 2 de juliol de 2019 i que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de data 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió Informativa de 
Territori i Medi Ambient a proposta del Tinent d’Alcalde de Política Territorial i Espai 
públic, proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la revisió del cànon de la concessió demanial reguladora de la 
construcció i utilització d’una galeria de comunicacions d’ús particular en el subsòl de 
la Carretera del Mig, front als núm. 99-109 de Cornellà de Llobregat, adjudicada a 
l’empresa STAHL IBERICA, S.L. segons acord del Junta de Govern Local de data 5 
d’octubre de 2018, corresponent al període  desembre  2014 / desembre  2019,  en un 
4,8%, i que suposa un increment  anyal de 445,40.-euros, restant establert el cànon 
de l’esmentada concessió  administrativa en la  quantitat anyal de 9.724,52.-euros. 
 
Segon.- Ampliar la garantia definitiva constituïda pel contractista, a fi que guardi la 
deguda proporcionalitat amb el cànon del contracte, en la quantitat de 533,94.-euros 
que l’empresa STAHL IBERICA, S.L. haurà de fer efectives en la Tresoreria Municipal en 
el termini de 15 dies a comptar de la notificació d'aquests acords. 
 
Tercer.- Ampliar la garantia definitiva constituïda pel contractista, de conformitat a 
l’article 17 del Plec de Condicions a fi que guardi la deguda proporcionalitat amb el 
cànon del contracte, en la quantitat de 13,36.-euros, que haurà de fer efectiva en la 
Tresoreria Municipal en el termini de 15 dies a comptar de la notificació d'aquest 
acord. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària STAHL IBERICA, S.L., i  a la 
Intervenció Municipal. 
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Cinquè.- 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. 
 
 
Punt vint-i-tresè.- Aprovar la revisió del cànon de la concessió administrativa 
demanial del servei de restauració de l’edifici municipal anomenat “Can 
Trabal”, per usos de restauració, situada a la plaça Mari Santpere, adjudicat 
a l’empresa “Masia Can Trabal, Societat Limitada”, segons acord de la Junta 
de Govern Local de data 12 de gener de 2018. 
 

Aprovar revisió cànon concessió 
Demanial a Masia Can Trabal SL 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 
 
“Vist el Plec de Condicions Jurídiques i Econòmic-Administratives que regeix la 
concessió administrativa demanial del servei de restauració de l’edifici municipal 
anomenat “Can Trabal”, per usos de restauració, situada a la plaça Mari Santpere, 
adjudicat a l’empresa “MASIA CAN TRABAL, Societat Limitada”, i en especial al seu 
article 6, relatiu a l'actualització del cànon que anualment haurà de revisar-se en 
funció de les variacions experimentades pels Índex de Preus al Consum. 
 
Atès que l’Índex de Preus al Consum corresponent al període de gener 2019 / gener 
2020, es del 1,1% segons dades facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
Vist l’informe de data 4 de març de 2020 del Cap del Departament de Patrimoni. 
 
Atès que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa de Territori i 
Medi Ambient. 
 
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 2 de juliol de 2019 i que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de data 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió Informativa de 
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Territori i Medi Ambient a proposta del Tinent d’Alcalde de Política Territorial i Espai 
públic, proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la revisió del cànon de la concessió administrativa demanial del 
servei de restauració de l’edifici municipal anomenat “Can Trabal”, per usos de 
restauració, situada a la plaça Mari Santpere, adjudicat a l’empresa “MASIA CAN 
TRABAL, Societat Limitada”, segons acord de la Junta de Govern Local de data 12 de 
gener de 2018, per variació de l’Índex de Preus al Consum corresponent al període de 
gener 2019 / gener 2020, en un 1,1% segons dades facilitades per l'Institut Nacional 
d'Estadística, i que aplicat sobre l’última renda vigent de 21,177,03.- euros, suposa 
una variació anyal de 232,95.- euros, restant establert al cànon anyal de l’esmentada 
concessió administrativa, en la quantitat de 21.409,98.- euros anyals, i això amb 
efectes de l’1 de febrer de 2020. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària “MASIA CAN TRABAL, 
Societat Limitada”, i  a la Intervenció Municipal. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya.” 
 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
 
Punt vint-i-quatrasè.- Aprovar la revisió del cànon de la concessió 
administrativa de l’ús privatiu del subsòl del terreny municipal, situat a la 
Plaça Lluís Companys i/carrer Menèndez i Pelai, destinat a la construcció 
d’un aparcament soterrani, adjudicada a l’empresa SABA APARCAMIENTOS, 
Societat Anónima, segons acord de la Junta de Govern Local de data 21 
d’octubre de 2009. 
 

Aprovar revisió cànon concessió  
demanial a “SABA APARCAMIENTOS SA” 

 
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 el Plec de Condicions Jurídiques i Econòmic-Administratives que regeix la 
concessió administrativa regulador de l’ús privatiu del subsòl del terreny municipal, 
situat a la Plaça Lluís Companys i carrer Menèndez i Pelai, destinat a la construcció 
d’un aparcament soterrani, adjudicada a l’empresa Iniciatives de Serveis Salou, 
Societat Limitada, i en especial el seu article 7, relatiu a la revisió de preus, del que 
resulta que el cànon serà revisable anyalment en base a l’Índex de Preus al Consum, 
elaborat pel Institut Nacional d’Estadística. 
 
Vist que l’empresa PARBLA, Societat Limitada, Societat Unipersonal, es va subrogar 
en tots els drets concessionals de l’empresa Iniciatives de Serveis Salou, Societat 
Limitada, com adjudicatària de la concessió de l’ús privatiu esmentat. 
 
Vist que l’empresa SABA APARCAMIENTOS, S.A., es va subrogar  en tots els drets 
concessionals de l’empresa PARBLA Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal, com 
adjudicatària de la concessió de l’ús privatiu  esmentat. 
 
Atès que l’Índex de Preus al Consum corresponent al període  desembre 2018 
/desembre 2019, és del 0,8% segons dades facilitades per l'Institut Nacional 
d'Estadística. 
 
Atès que segons l’art.22 del Plec de Condicions, la garantia definitiva s’estableix en 
18.000.-euros (3.000.000.-pessetes), no correspon complementar aquesta garantia 
per la revisió del cànon (increment d’IPC). 
 
Vist l’informe de data 5 de març de 2020 del Cap del Departament de Patrimoni. 
 
Atès que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa de Territori i 
Medi Ambient. 
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 2 de juliol de 2019 i que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de data 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió Informativa de 
Territori i Medi Ambient a proposta del Tinent d’Alcalde de Política Territorial i Espai 
públic, proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la revisió del cànon de la concessió administrativa de l’ús privatiu 
del subsòl del terreny municipal, situat a la Plaça Lluís Companys i/carrer Menèndez i 
Pelai, destinat a la construcció d’un aparcament soterrani, adjudicada a l’empresa 
SABA APARCAMIENTOS, Societat Anónima, segons acord de la Junta de Govern Local 
de data 21 d’octubre de 2009, per variació de l’Índex de Preus al Consum 
corresponent al període de desembre 2018 / desembre 2019, en un 0,8%, i que aplicat 
sobre l’última renda vigent de 1.154,98.- euros, suposa una variació anyal de 9,24.- 
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euros, restant establert al cànon anyal de l’esmentada concessió administrativa en la 
quantitat de 1.164,22.- euros anyals, i això amb efectes de 1 de gener de 2020. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària SABA APARCAMIENTOS 
Societat Anónima, i  a la Intervenció Municipal. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya.” 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
 
Punt vint-i-cinquè.- Aprovar la revisió del cànon de la concessió 
administrativa de l’ús privatiu d’una porció de vol de domini públic sobre 
part del carrer Lluis Muntades de 24,60 metres quadrats de superfície en 
planta amb la finalitat de connectar dues parts d’una mateixa instal·lació, 
adjudicat a l’empresa “Siemens, S.A.” segons acord de la Junta de Govern 
Local de data 3 de març de 2010. 
 

Aprovar revisió cànon concessio  
demanial a SIEMENS SA 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
 
... 
 
Vist el Plec de Condicions Jurídiques i Econòmic-Administratives que regeix la 
concessió administrativa de l’ús privatiu d’una porció de vol de domini públic sobre 
part del carrer Lluis Muntades de 24,60 metres quadrats de superfície en planta amb 
la finalitat de connectar dues parts d’una mateixa instal·lació, adjudicat a l’empresa 
“Siemens, S.A.“, i en especial el seu article 6, relatiu a la revisió de preus, del que 
resulta que el cànon serà revisable anyalment en base l’Índex de Preus al Consum de 
l’exercici anterior. 
  
Atès que l’Índex de Preus al Consum corresponent a l’exercici 2019, es del 0,8% 
segons dades facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística. 
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Vist que en data 7 de març de 2012, en relació a la llicència de 1ª ocupació, l’empresa 
Siemens, S.A. va presentar instància de comunicació prèvia i es a partir d’aquesta 
data que es fa efectiu el cànon de la concessió. 
 
Vist l’informe de data 6 de març de 2020 del Cap del Departament de Patrimoni. 
 
Atès que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa de Territori i 
Medi Ambient. 
 
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 2 de juliol de 2019 i que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de data 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió Informativa de 
Territori i Medi Ambient a proposta del Tinent d’Alcalde de Política Territorial i Espai 
públic, proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la revisió del cànon de la concessió administrativa  de l’ús privatiu 
d’una porció de vol de domini públic sobre part del carrer Lluis Muntades de 24,60 
metres quadrats de superfície en planta amb la finalitat de connectar dues parts 
d’una mateixa instal·lació, adjudicat a l’empresa “Siemens, S.A.” segons acord de la 
Junta de Govern Local de data 3 de març de 2010, per variació de l’Índex de Preus al 
Consum corresponent al període de desembre 2018 / desembre 2019 en un 0,8%, i 
que aplicat sobre l’última renda vigent de 2.915,92.-euros suposa una variació anyal 
de 23,33.- euros restant establert el cànon de l’esmentada concessió en la quantitat 
de 2.939,25.-euros anyals i allò amb efectes del dia 7 de març de 2020. (el 7 de març 
de 2012 es la data de l’obtenció de la corresponent llicència de 1ª ocupació). 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’empresa “Siemens, Societat Anònima”, i a la 
Intervenció Municipal. 
 
Tercer.-  Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 

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



 
 
 

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

95 
 

Punt vint-i-sisè.- Aprovar la revisió del cànon de la concessió administrativa 
demanial d’establiment de restauració d’una part de la planta baixa de 
l’edifici de treball dins del Parc de Can Mercader situat a la Ctra. de 
L’Hospitalet, adjudicat als senyors Enrique Xavier Mejía Bustamante i M. Del 
Carmen Pozo Suquillo constituïts en Societat Civil Particular Mejía i Pozo, 
S.C.P., segons acord de Junta de Govern Local de data 19 d’octubre de 2012 
 

Aprovar revisió cànon concessió 
demanial a la Societat Civil  
Particular Mejía i Pozo 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
 
... 
 
“Vist el Plec de Condicions Jurídiques i econòmico-administratives que regeixen el 
concurs relatiu a la concessió administrativa demanial d’establiment de restauració 
d’una part de la planta baixa de l’edifici de treball dins del Parc de Can Mercader 
situat a la Ctra. de L’Hospitalet, adjudicat als senyors Enrique Xavier Mejía 
Bustamante i M. Del Carmen Pozo Suquillo constituïts en Societat Civil Particular 
Mejía i Pozo, S.C.P., i en especial al seu article 7, relatiu a la revisió de preus, del que 
resulta que el cànon serà revisable anyalment en base a l’Índex de Preus al Consum. 
 
Atès que l´Index de Preus al Consum corresponent al període febrer 2019 / febrer 
2020 es del 0,7% segons dades facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
Vist l’informe de data 19 de març de 2020 del Cap del Departament de Patrimoni. 
 
Atès que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa de Territori i 
Medi Ambient. 
 
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 2 de juliol de 2019 i que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de data 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió Informativa de 
Territori i Medi Ambient a proposta del Tinent d’Alcalde de Política Territorial i Espai 
públic, proposa l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la revisió del cànon de la concessió administrativa demanial 
d’establiment de restauració d’una part de la planta baixa de l’edifici de treball dins 
del Parc de Can Mercader situat a la Ctra. de L’Hospitalet, adjudicat als senyors 
Enrique Xavier Mejía Bustamante i M. Del Carmen Pozo Suquillo constituïts en 
Societat Civil Particular Mejía i Pozo, S.C.P., segons acord de Junta de Govern Local de 
data 19 d’octubre de 2012 per variació  de l’índex  de Preus de Consum corresponent 
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al període  febrer 2019 / febrer 2020 en un 0,7 %, i que suposa una variació anyal de 
101,29€, restant establert el cànon anyal de l’esmentada concessió en la quantitat de 
14.571,85.-euros, i això amb efectes del dia 22 de març de 2020. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’adjudicatari Mejía i Pozo, S.C.P., i a la 
Intervenció Municipal. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya.” 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt vint-i-setè.- Aprovar la revisió del cànon de la concessió administrativa 
de l’ús privatiu dels terrenys municipals situats a la cruïlla de l’Avinguda del 
Maresme amb el carrer Mercuri destinats a la construcció d’un hotel, 
adjudicada a l’empresa “Accor Hoteles España Societat Anónima.” 
mitjançant acord de Ple de data 26 d’octubre de 2000 i cedit els seus drets a 
favor de Hostelera Valenciana 98, Societat Limitada, segons acord de la 
Junta de Govern Local de data 8 de juliol de 2016. 
 

Aprovar revisió cànon concessió  
demanial a Accor Hoteles España SA 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
 
... 
 
“Vist el Plec de Condicions Jurídiques i Econòmic-Administratius que regeix la 
concessió administrativa de l’ús privatiu dels terrenys municipals situats a la cruïlla de 
l’Avinguda del Maresme amb el carrer Mercuri destinats a la construcció d’un hotel,  
adjudicada a l’empresa “Accor Hoteles España, Societat Anónima” i en especial el seu 
article 6, relatiu a la revisió de preus, del que resulta que el cànon serà  revisable 
anyalment en base al Índex de Preus al Consum de l'exercici anterior. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 8 de juliol de 2016, mitjançant el qual  
s’aprova autoritzar la cessió de drets i obligacions de l’Empresa Accor Hoteles España, 
Societat Anónima, a favor d’Hostelera Valenciana 98, Societat Limitada, de la 
concessió administrativa dels terrenys de propietat municipal, situats a l’Avinguda 
Maresme amb el carrer Mercuri (Parcel·la E4), formalitzat en escriptura pública 
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davant el Notari de Madrid Maria del Rosario Algora Wesolowski amb el número 965 
de protocol i  el 31 d’agost de 2016. 
 
Atès que l’Índex de Preus al Consum corresponent al període febrer 2019 / febrer 
2020 és del 0,7 %, segons dades facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
Vist l’informe de data 19 de març de 2020 del Cap del Departament de Patrimoni. 
 
Atès que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa de Territori i 
Medi Ambient. 
 
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 2 de juliol de 2019 i que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de data 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió Informativa de 
Territori i Medi Ambient a proposta del Tinent d’Alcalde de Política Territorial i Espai 
públic, proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la revisió del cànon de la concessió administrativa de l’ús privatiu 
dels terrenys municipals situats a la cruïlla de l’Avinguda del Maresme amb el carrer 
Mercuri destinats a la construcció d’un hotel,  adjudicada a l’empresa “Accor Hoteles 
España  Societat Anónima.” mitjançant acord de Ple de data 26 d’octubre de 2000 i 
cedit els seus drets a favor de Hostelera Valenciana 98, Societat Limitada, segons 
acord de la Junta de Govern Local de data 8 de juliol de 2016,  per variació de l' Índex 
de Preus al Consum corresponent al període febrer 2019 / febrer 2020 en un 0,7% i 
que suposa una variació anyal de 3.411,91.-euros, restant establert el cànon anyal de 
l’esmentada concessió, en la quantitat de 490.827,67.-euros anyals, i això amb 
efectes del dia 9 de març de 2020. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’actual empresa concessionària “Hostelera 
Valenciana 98, Societat Limitada ” i a la Intervenció Municipal. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya.” 
  
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
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PROPOSTES DE L’ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Punt vint-i-vuitè.- Aprovació addenda al conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de  Cornellà de Llobregat i l’Area Metropolitana de Barcelona 
per al finançament de les obres del projecte de biblioteca de l’almeda al 
terme Municipal de Cornellà de Llobregat. 
 

Aprovar addenda conveni col·laboració 
amb  l’AMB pel finançament  
obres Biblioteca Almeda 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
... 
 
El Ponent de la Comissió Informativa de Presidència i Economia, a proposta de la 
Tinenta d’alcalde de Presidència, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del 
següent ACORD: 
 
“Vist l’esborrany de document denominat: “ADDENDA AL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT I L’ÀREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES DEL 
PROJECTE DE BIBLIOTECA DE L’ALMEDA AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT”. 
 
Atès que es tracta d’un conveni de col·laboració interadministrativa que pretén 
regular l’execució de l’esmentat  projecte dins del marc del Programa de Cohesió 
Territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 2016-2019. 
 
Atès que en data  27 de juliol de 2017 l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat  i  l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona,  van signar un conveni de col·laboració per al 
finançament de les obres del projecte de la Biblioteca Almeda. 
 
Atès  l’informe  emès pel Coordinador General de l’Alcaldia,  que contempla les raons i 
motivacions  per la realització d’aquesta addenda, i els emesos pels Tècnics 
Municipals i els de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
 
Atès que la naturalesa d’aquest conveni és administrativa i es regeix per allò que 
disposa la normativa d’aplicació, i concretament el Títol Preliminar de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, els Capítols I  i II del Títol IX de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
Atès que en l’expedient figura l’informe de la Secretaria General. 
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Per tot això la Tinenta d’alcalde de Presidència, una vegada dictaminat per la 
Comissió Informativa de Presidència i Economia, proposa l’adopció del següent, 
 

ACORD 
 
Primer.- Sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que  s’incorpori en el PACTE 
2020-2023, el  finançament complementari d’aquest projecte per un import màxim de 
705.735,35 Euros, en els termes que s’especifiquen en la proposta d’addenda que es 
planteja en el punt següent. 
 
Segon.- Aprovar el text del document denominat “ADDENDA AL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT I L’ÀREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES DEL 
PROJECTE DE BIBLIOTECA DE L’ALMEDA AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT”, mitjançant la subscripció del document següent: 
 
“Exp. 1879/16 
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT I L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA PER AL FINANÇAMENT DE LES 
OBRES DEL PROJECTE DE BIBLIOTECA DE L’ALMEDA AL TERME MUNICIPAL DE 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT. 
 

R E U N I T S 
 
El Sr. Antonio Balmón Arévalo, alcalde de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb 
CIF P0807200A i domicili a la plaça de l’Església de Cornellà de Llobregat, actua en 
nom i representació d’aquesta entitat, facultat per a aquest acte per l’acord de Junta 
de Govern de data ................. en virtut de la competència delegada del Ple de 
l’Ajuntament de data 2 de juliol de 2019, assistit per la secretària general de la 
mateixa, Sra. Carmen Alonso Higuera actuant en les funcions de fe pública segons 
disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador del 
Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació nacional, i en 
exercici de les seves funcions de fedatari i d’assessorament legal preceptiu, segons 
l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local. 
 
El Sr. Antoni Novel Cabré, nomenat gerent accidental de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona per resolució de la Presidència de data 25 de març de 2020, publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 27 de març de 2020, que actua en 
nom i representació d’aquesta entitat, d’ara endavant AMB, amb CIF P0800258F i 
domicili al carrer 62 núm. 16-18 de la Zona Franca de Barcelona, facultat per a aquest 
acte per acord de la Junta de Govern de data............................., assistit en aquest 
acte pel senyor Marcel·lí Pons Duat, secretari general de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, nomenat per decret de Presidència de data 26 de novembre de 2018, 
actuant les funcions de fe pública segons disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del RD 
128/2018, de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris 
d’Administració Local amb habilitació nacional, i en exercici de les seves funcions de 
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fedatari i d’assessorament legal preceptiu, segons l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local. 
 
I, reconeixent-se mútuament la respectiva qualitat en la que actuen, així com la 
deguda capacitat per a pactar i obligar-se, 
 

M A N I F E S T E N 
 
I.- En data 27 de juliol de 2017 l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l’AMB  
van signar un conveni de col·laboració per al finançament de les obres del projecte de 
biblioteca de l’Almeda al seu terme municipal. 
  
II.- En el conveni es van establir les aportacions de l’AMB i de l’Ajuntament per 
al finançament de l’actuació amb un pressupost d’execució de 2.469.408,37€, l’IVA 
inclòs. 
 
III.- En data 10 de juliol de 2018 es van adjudicar les obres per un import de 
2.071.433,28€, IVA inclòs.  Així mateix, s’ha aprovat un projecte complementari, s’ha 
efectuat el pagament d’una indemnització per la suspensió de les obres i cal preveure 
l’aprovació d’una acta de preus contradictoris, una altra indemnització per suspensió 
de les obres i un import addicional per fer front a la certificació final d’obra que en 
total sumen 729.754,36€, IVA inclòs. 
 
IV.-  D’altra banda, en la fase final de les mateixes, cal dotar la biblioteca amb el 
mobiliari i la senyalització necessaris que sumen un total previst de 373.956,08€ IVA 
inclòs. 
 
V.- Ateses les dues clàusules anteriors, la suma de tots els costos superarà en 
705.735,35€  l’import finançat en el conveni de 27 de juliol de 2017 esmentat a la 
manifestació II. 
 
VI.- L’increment del cost final de les obres es justifica perquè ha calgut aprovar un 
projecte complementari per modificar la solució del forjat sanitari i col·locar uns 
elements elastòmers que absorbeixin les vibracions produïdes pels Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya, evitant-se així el desconfort  dins la biblioteca.  Per obtenir 
les freqüències de les vibracions, necessàries per definir la solució més adequada, 
s’han hagut de prendre dades de les vibracions del terreny amb els trens en marxa.  
Aquests treballs, sumats a una avaria  en el ferrocarrils que va endarrerir la 
realització d’aquestes proves, va obligar a fer un acta de suspensió de les obres de 4 
mesos.  Segons l’article 208 de la llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, cal indemnitzar l’empresa constructora per aquesta suspensió i s’ha 
aprovat aquesta indemnització. Així mateix les obres han tingut una segona 
suspensió de poc més de 5 setmanes, com a conseqüència de la Declaració de l’Estat 
d’Alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que 
també caldrà indemnitzar a l’empresa constructora.  
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D’altra banda, un cop s’ha iniciat la redacció del projecte del mobiliari, la Diputació de 
Barcelona, a la xarxa de la qual s’inclourà aquesta biblioteca, ha fet noves sol·licituds 
que afecten a distribucions o a instal·lacions.  Per aquest motiu es preveu una acta de 
preus.  Per últim i tal com s’ha esmentat cal dotar l’equipament amb el mobiliari i la 
senyalització adient.  El cost total de les obres s’estima en 3.175.143,72€ amb el 
següent detall: 
 
 
Import adjudicació: 2.071.433,28€ IVA inclòs,  Aprovat per l’AMB el 10.07.18 
Cost suspensió obres: 20.325,50€ IVA inclòs,  Aprovat per l’AMB el 02.07.19 
Projecte Complementari: 178.856,34€ IVA inclòs,  Aprovat per l’AMB el 17.09.19 
Acta de preus.  273.429,19€ IVA inclòs,    previsió 
Previsió tancament: 207.143,33€ IVA inclòs,  10%reserva amidament final obra  
Cost suspensió obres      
per l’Estat d’Alarma:  50.000,00€ IVA inclòs,  previsió 
Mobiliari:   353.389,71€ IVA inclòs,   pressupost previst 
Senyalització:  20.566,37€ IVA inclòs,   pressupost previst 
 
 
VII.- A la clàusula cinquena del conveni s’estableix que “En cas d’existir costos 
addicionals per obres complementàries, modificacions de contracte o altres despeses 
relacionades amb l’obra no incloses en l’import indicat a la clàusula primera, hauran 
d’anar a càrrec de l’Ajuntament, un cop deduïda l’aportació fixa de l’AMB, sempre 
que prèviament hagin estat autoritzats i aprovats per aquest, en base als informes 
tècnics emesos pels responsables municipals i la formalització d’una addenda a 
aquest conveni, on es concreti el seu finançament”. 
 
VIII.- L’Ajuntament ha sol·licitat que l’import de 705.735,35€ sigui finançat amb 
càrrec a l’assignació que el PACTE 2020-2023 fa per al seu municipi. 
 
IX.- La sol·licitud de l’Ajuntament modifica la clàusula cinquena del conveni que 
establia que l’aportació de l’AMB era fixa i que els costos addicionals que es 
poguessin donar per l’execució de les obres anirien totalment a càrrec de 
l’Ajuntament. 
 
Atès tot l’anterior i per tal d’incrementar el finançament de l’actuació, s’acorda 
adoptar i subscriure la present addenda al conveni de 27 de juliol de 2017 que es 
regirà mitjançant les següents 
 

C L À U S U L E S 
 
Primera.- La present addenda té per objecte incrementar el finançament de les obres 
del projecte de biblioteca de l’Almeda, establert al conveni signat per l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat i l’AMB en data 27 de juliol de 2017; per les raons que 
s’indiquen en les manifestacions assenyalades anteriorment i establir la previsió de 
calendari següent: 
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Termini d’execució: 24,5 mesos adjudicat Constructora Calaf  
Inici obra: 25.09.2018 
Suspensió temporal per recàlcul de l’estructura i estudi de vibracions: 16.10.18 
Reinici d’obra: 04.02.2019 
Acta suspensió per estat d’alarma COVID-19: 27.03.2020 
Acta aixecament suspensió per estat d’alarma COVID-19: 11.05.2020 
Fi d’obra previst: 30.09.2020 
Termini contractació i instal·lació mobiliari i senyalització: 9 mesos 
Data prevista de lliurament equipament: 30.05.2021 
 
Segona.- La previsió del cost final de les obres suma 3.175.143,72€ IVA inclòs, que 
suposa un increment de 705.735,35€ respecte al pressupost de 2.469.408,37€ IVA 
inclòs finançat en el conveni signat. 
 
Tercera.- Atesa la clàusula cinquena del conveni, esmentada a la manifestació VII 
d’aquesta addenda, l’increment del cost previst de 705.735,35€ IVA inclòs hauria 
d’anar a càrrec de l’Ajuntament, però davant de les raons sobrevingudes com a 
conseqüència entre altres de la Declaració de l’Estat d’Alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s’ha de dur a terme un nou 
plantejament. 
 
Quarta.- A sol·licitud de l’Ajuntament l’increment del cost  assenyalat en la clàusula 
segona d’aquesta addenda el finançarà l’AMB amb càrrec a la assignació del 
Programa PACTE del període 2020-2023 per a l’Ajuntament de Cornellà.   
 
Cinquena.- L’AMB finançarà el cost esmentat de 705.735,35€ amb càrrec al seu 
pressupost  de la forma següent: 
 
- 317.465,59€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària M7010 15120 65002 per a  
l’exercici 2020. 
 
- 388.269,76€ amb càrrec a la corresponent aplicació pressupostària per a l’exercici 
2021. 
 
 
Sisena.- Es modifica la clàusula tercera del conveni inicial en el sentit que la 
distribució percentual del finançament queda ara de la següent forma: L’AMB es farà 
càrrec del 55,95% del cost total projecte, 1.776.483,24€, resultat de la suma de 
l’import inicial fixat en el conveni 1.070.747,89€ i els 705.735,35€ a càrrec del PACTE 
del període 2020-2023, i l’Ajuntament el 44,05% corresponent als 1.398.660,48€  
establerts en el conveni.  
 
Aquests nous percentatges s’aplicaran a totes i cadascuna de les certificacions i 
despeses que es generin i, per tant, comportarà també la regularització dels 
pagaments efectuats per l’Ajuntament fins a la data de signatura d’aquesta addenda. 
 
 



 
 
 

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

103 
 

Setena.- El finançament de l’increment del cost de les obres amb càrrec a l’assignació 
del PACTE 2020-2023 modifica la clàusula cinquena del conveni que establia que 
l’aportació de l’AMB era fixa i que els costos addicionals que es poguessin donar per 
l’execució de les obres anirien totalment a càrrec de l’Ajuntament. 
 
Vuitena.-Si es produïssin altres increments dels previstos en aquesta addenda  
l’Ajuntament i l’AMB acorden el seu finançament amb càrrec al saldo disponible de 
l’assignació del PACTE 2020-2023 per a Cornellà de Llobregat.  En cas que no quedés 
cap saldo disponible es finançaran amb càrrec al pressupost municipal.  En qualsevol 
cas es regularà mitjançant una nova addenda al conveni. 
 
Novena.- Si el cost final de les obres fos inferior a l’import previst a la clàusula segona 
d’aquesta addenda, l’estalvi es reincorporarà a l’assignació del PACTE 2020-2023 per 
al municipi de Cornellà. 
  
Desena.- La resta de termes de col·laboració entre l’Ajuntament i l’AMB per finançar 
les obres del projecte de biblioteca de l’Almeda que no es contradiguin amb 
l’establert en aquesta addenda, es regiran pel que estableix el conveni signat el 27 de 
juliol de 2017. 
 
 
I per a que consti i causi els efectes pertinents, ambdues parts s’afirmen i es ratifiquen 
en aquesta addenda que, en prova de conformitat, signen digitalment amb efectes a 
la data de la darrera signatura. 
 
 
 
L’alcalde de Cornellà de Llobregat,   El gerent accidental de l’AMB, 
Sr. Antonio Balmón Arévalo    Sr. Antoni Novel Cabré 
(signat digitalment)     (signat digitalment) 
 
 
 
La secretària general de     El secretari general de l’AMB, 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat,    Sr. Marcel·lí Pons Duat 
Sra. Carmen Alonso Higuera    (signat digitalment)” 
(signat digitalment)  
 
 
Tercer.- Facultar l’Alcalde d’aquesta Corporació, senyor Antonio Balmón Arévalo, per 
a la signatura del present conveni. 
 
Quart.- Facultar a la Regidoria de Política Territorial i Espai Públic per l’aprovació de 
les despeses i obligacions que es deriven del conveni i de la seva addenda. 
  
Cinquè.- Comunicar el present acord a les restants parts signants del conveni, pel seu 
coneixement i efectes, així com a la Direcció General d’Administració Local del 
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Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya, als efectes previstos per l’article 309.1 del Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny). 
 
Sisè.- 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 de què 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. 
 
Setè.- Traslladar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i als 
departaments de Política Territorial, d’Espai Públic i de Gestió d’Administrativa 
General,  pel seu coneixement i efectes.”  
 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt vint-i-novè.- Incoar expedient sancionador pel procediment abreujat 
contra els propietaris i/o conductors dels gossos que es relacionan a 
l’expedient 01-2020. 
 

Incoar expedient sancionador  
de gossos 01-2020 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
 
... 
 
“Vistes les actes relacionades al punt primer de la part resolutiva d’aquest, aixecada 
per agents de la Guàrdia Urbana, per incompliment del que disposa la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Atès que els animals identificats es poden considerar com gossos potencialment 
perillosos , donat que reuneixen els requisits definits a la Llei 10/1999, de 30 de juliol 
de referència i que pertany a una de les races expressades a l’article 1r de la Llei de 
constant referència i/o l’article 2n del Reial Decret 287/2002, de 22 de març , pel qual 
es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre , sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals perillosos. 
 
Atès el que disposa el Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de 
gossos considerats potencialment perillosos i en concret el seu article 3 que estableix 
que tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós 
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requereix la llicència atorgada per l’Ajuntament;  i a l’art. 5 de mesures de seguretat 
que expressa que els posseïdors d’un gos potencialment perillós hauran de complir a 
més de les mesures de seguretat que preveu la Llei 10/99 de referència, les que 
preveu l’art. 8 del Reial Decret 287/2002 de 22 de març, a dalt expressat , que 
estableix l’obligatorietat de dur a sobre, la persona que els condueixi, la preceptiva 
llicència de tinença, i la certificació acreditativa de la inscripció de l’animal al registre 
corresponent.; que hauran de dur obligatòriament morrió, art. 8.1, i anar lligats amb 
cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres i només un gos per persona; i 
atès que també es disposa per la mateixa norma al seu article 3.e) que el capital de la 
responsabilitat civil contractada mitjançant la  preceptiva pòlissa d’assegurança no 
pot ser inferior a cent vint mil euros. 
 
Atès el que disposa el Decret 328/1998 de 24 de desembre, pel qual es regula la 
identificació i el Registre general d’animals de companyia, que al seu art. 2.1 expressa 
que els posseïdors d’animals de companyia han de proveir els seus animals amb els 
sistemes d’identificació establerts, que són: a) Tatuatge a la pell per un mitjà que 
garanteixi el caràcter indeleble; B) implantació d’un transponedor  a la banda 
esquerra del coll de l’animal o a la zona de la creu, entre les dues espatlles; dotat d’un 
sistema antimigratori  i d’un recobriment biològicament compatible i que l’estructura 
del codi alfanumèric s’ha d’adaptar al que estableix la norma ISO 11.785. Aquesta 
identificació s’ha de dur a terme per entitats que hagin estat reconegudes oficialment 
pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (art. 6.1) i que aquest responsable 
del marcatge ha de lliurar al posseïdor d’un animal de companyia un document 
acreditatiu d’aquest fet on ha de constar, al menys, el sistema d’identificació utilitzat i 
el lloc on s’ha aplicat, el codi d’identificació, les dades de la persona o entitat que el 
realitza, l’espècie de l’animal i la raça,  el seu sexe i la data de naixement (Art. 4); i 
donada l’obligatorietat d’inscriure al registre censal d’animals de companyia,  art. 
7.1. 
 
Atès que el posseïdor d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la 
persona propietària, tal i com preveu l’article 12 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de 
protecció dels animals, és responsable dels danys, dels perjudicis i de les molèsties 
que ocasioni a les persones, a les coses, a les vies i als espais públics i al medi natural 
en general,  d’acord amb el que estableix la legislació civil aplicable. 
 
Atès que les faltes comeses són constitutives d’infraccions administratives previstes a 
l’article 7 de la dita Llei 10/99,  de 30 juliol, i que en  concordança amb el que 
determina l’art. 11.1 d’aquesta es  pot sancionar per la comissió d’ infraccions lleus 
amb multa des de 60,10 euros fins a 150,25 euros, les greus amb multa de 150,25 
euros fins a 1.502,53 euros, i les molt greus, amb multa de 1.502,53 euros fins a 
30.050,60 euros 
 
Atès que els fets denunciats resulten suficientment acreditats per la presumpció de 
veracitat  que atribueix  als Agents l’art. 77 de la Llei 39/2015 d’un d’octubre de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
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Atès el que disposen els articles 13.2.b) de la Llei 10/99, de 30 de juny, relatiu a la 
competència; d’acord amb el que disposen l'article 53 i següents, 66 i 137 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, en relació al que disposa l’art.  22 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, a la nova redacció donada per la Llei 
57/2003 de 16 de desembre. 
 
Atès el que disposa la Llei 39/2015 de 1 d’octubre de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, de 1 d’octubre de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competencia d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtud de les competències acordades per aquest Ajuntament per acord plenari que 
va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, publicat al BOP de 18 de juliol de 2019. Per tot 
això el President de la Comissió d’Economía i Administració,  a proposta de la 
Regidora Delegada de Presidència, proposa els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Incoar expedient sancionador pel procediment abreujat contra els 
propietaris i/o conductors dels gossos que tot seguit es relaciona, per les presumptes 
infraccions comeses segons el que preveu l’article 7.2 i 7.3 de la Llei 10/99, de 30 de 
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos: 
 
1) Sr/a. José Manuel Fernández Martín , amb  NIF 46478356-W  propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Pit Bull de nom JAKO segons acta aixecada pels agents 
de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels motius que s’expressen, 
 
Agents amb números de carnet professional  1691 i 1670 en data 15.12.19, a les 
15:00 a carrer Silici, s/n, en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de 
referència, infracció greu i lleu : per posseir i portar el gos sense la llicència municipal 
pertinent, per posseir i portar el gos sense el certificat del cens municipal, per no tenir 
assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 
150.253 euros, per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, per no 
tenir senyalitzat el reciente que alberga un gos perillós i per no complir les 
instal.lacions les mesures de seguretat. 
 
  . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei   10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 600 euros  d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
2) Sr/a. Isaac García González, amb  NIF núm. 47954984-F  propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Pit Bull, de nom TOBBY segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen, 
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Agents amb números de carnet professional  2027 i 4424 en data 19.12.19, a les 
02:59 hores al carrer Alps, 1 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 
de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la llicència 
municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, 
per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253 , per portar el gos deslligat a la via pública i per portar el gos 
sense morrió a la via o en un espai públic. 
 

. Qualificar com a infraccions greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 de 
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta comesa 
i notificar la sanció d’import 500 euros  d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la 
Llei 10/99 de referència. 
 
3) Sr/a. Cristhian Alexander Rangel Cruz , amb  NIF núm. 48071030-H  propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire  de nom DRACO segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen, 
 
Agents amb números de carnet professional  2030 i 4704 en data 22.12.19, a les 
20:17 h. al carrer Rubió i Ors, 85 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 
10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la llicència 
municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, 
per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253 i per portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic. 
 

. Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 400 euros   d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
4) Marlon Omar Campos Rodríguez, amb  NIE núm. X-6865011-V propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire de nom THOR segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen, 
 
Agents amb números de carnet professional  2030 i 1670 en data 11.01.2020, a les 
21:45 a l’Avinguda de Sant Ildefons, 26 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la 
Llei 10/99 de referència, per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal 
pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, per no 
tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima 
de 150.253 , per portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic i per posseir el 
gos sense que estigui identificat amb microxip. 
 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 500 euros   d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
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5) Sr/a. Roger García-Villaraco Rodríguez, amb  NIF núm. 46362656-S  propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire de nom sense identificar segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen, 
Agents amb números de carnet professional  2030 i 2027 en data 15.01.2020, a les 
00:02 a l’Avinguda de Salvador Allende, 59 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  
la Llei 10/99 de referència, per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal 
pertinent, per posseir i portar el gos sense el certificat del cens municipal, per no tenir 
assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 
150.253, per portar el gos deslligat a la via o en un espai public , per portar el gos 
sense morrió a la via o en un espai públic i per posseir el gos sense que estigui 
identificat amb microxip.  
 

. Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 600 euros  d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
6) Sr/a. Miguel Ruíz Luna, amb  NIF núm. 48071641-P propietari/a i/o conductor/a 
d’un gos de raça American Standford creuat amb Stafforshire,  de nom TYSON, segons 
acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen, 
 
Agents amb números de carnet professional  1111 i 1473 en data 28-01-2020, a les 
13:15 hores al carrer Mossèn Andreu, 66 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la 
Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent, per porta el gos sense el certificat del cens municipal, 
per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253, i per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.  
  

. Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 400 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
7) Sr/a. Vincenth Reynaldo Torres Ávalos, amb  NIF núm. 49872669-K propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire  de nom KYRA segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen, 
 
Agents amb números de carnet professional  3160, 4426 i 4428 en data 11.02.20, a 
les 17:05 hores al carrer del Doctor Arús, 13, en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 
de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense 
la llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens 
municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb 
cobertura mínima de 150.253 , per portar el gos deslligat a la via pública , per portar 
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el gos sense morrió a la via o en un espai públic i per posseir el gos sense que estigui 
identificat amb microxip. 
 
. Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 600 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
8) Sr/a. Christian Bryan Pionce Panchana, amb  NIE núm. X-7704073-Q propietari/a 
i/o conductor/a d’un gos  de raça Pit Bull  de nom ROC segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen, 
 
Agents amb números de carnet professional  2027 i 1043 en data 04.02.20, a les 
00:30 hores a la Plaça de Catalunya, en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 
10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la llicència 
municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, 
per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253 , per portar el gos deslligat a la via pública i per portar el gos 
sense morrió a la via o en un espai públic. 
 
. Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 500 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
Segon.- Nomenar Instructora d’aquests expedients la Cap de l’Àrea de Gestió 
d’Activitats , Ordenances i Administració Espai Públic i  que el règim de recusació de 
l’instructor es l’establert a l’article 24 de la Llei 40/2015 de 1 d’octubre abans 
esmentada. 
 
Tercer.- Notificar a l’interessat que l’òrgan competent per dictar la resolució que 
procedeixi serà la Junta de Govern Local, en virtut de l’acord aprovat pel Ple en sessió 
que va tenir lloc en data 2 de juliol de 2019. 
 
Quart.- Notificar a l’interessat del seu dret a presentar al·legacions contra la incoació 
del present expedient sancionador en un termini de 15 dies hàbils comptadors des de 
el dia següent al de la notificació de la present notificació ( art. 82.2 Llei 39/2015 de 1 
d’octubre) amb la possibilitat establerta a l’apartat 3 del mateix article i a la lletra f) 
de l’article 64 de la  mateixa norma, per poder manifestar la seva decisió de no 
realitzar al·legacions ni aportar nous documents o justificacions amb la qual cosa es 
donarà per realitzat el tràmit. 
 
Transcorregut aquest termini si no es formulen al·legacions, la denúncia que es 
notifica serà considerada proposta de resolució, que s’ elevarà a l’òrgan competent 
per a que dicti la corresponent resolució sancionadora. No obstant això, la Junta de 
Govern Local, acordarà el que estimi adient. 
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Cinquè.- Notificar la present resolució a l’interessat tot fent-li saber que, d’acord amb 
l’establert a l’article 64.2.d i 85 de la Llei 30/2015 de 1 d’octubre de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques pot reconèixer voluntàriament 
la seva responsabilitat la qual cosa suposarà una reducció del import de les sancions 
que puguin derivar-se en acabar el procediment de com a mínim un 20 % sempre que 
l’interessat renunciï a qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció. 
  
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt trentè.- Incoar expedient sancionador pel procediment abreujat contra 
els propietaris i/o conductors dels gossos que es relacionan a l’expedient 02-
2020. 
 

Incoar expedient sancionador 
gossos 02-2020 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
 
... 
 
“Vistes les actes relacionades al punt primer de la part resolutiva d’aquest, aixecada 
per agents de la Guàrdia Urbana, per incompliment del que disposa la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Atès que els animals identificats es poden considerar com gossos potencialment 
perillosos , donat que reuneixen els requisits definits a la Llei 10/1999, de 30 de juliol 
de referència i que pertany a una de les races expressades a l’article 1r de la Llei de 
constant referència i/o l’article 2n del Reial Decret 287/2002, de 22 de març , pel qual 
es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre , sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals perillosos. 
 
Atès el que disposa el Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de 
gossos considerats potencialment perillosos i en concret el seu article 3 que estableix 
que tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós 
requereix la llicència atorgada per l’Ajuntament;  i a l’art. 5 de mesures de seguretat 
que expressa que els posseïdors d’un gos potencialment perillós hauran de complir a 
més de les mesures de seguretat que preveu la Llei 10/99 de referència, les que 
preveu l’art. 8 del Reial Decret 287/2002 de 22 de març, a dalt expressat , que 
estableix l’obligatorietat de dur a sobre, la persona que els condueixi, la preceptiva 
llicència de tinença, i la certificació acreditativa de la inscripció de l’animal al registre 
corresponent.; que hauran de dur obligatòriament morrió, art. 8.1, i anar lligats amb 
cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres i només un gos per persona; i 
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atès que també es disposa per la mateixa norma al seu article 3.e) que el capital de la 
responsabilitat civil contractada mitjançant la  preceptiva pòlissa d’assegurança no 
pot ser inferior a cent vint mil euros. 
 
Atès el que disposa el Decret 328/1998 de 24 de desembre, pel qual es regula la 
identificació i el Registre general d’animals de companyia, que al seu art. 2.1 expressa 
que els posseïdors d’animals de companyia han de proveir els seus animals amb els 
sistemes d’identificació establerts, que són: a) Tatuatge a la pell per un mitjà que 
garanteixi el caràcter indeleble; B) implantació d’un transponedor  a la banda 
esquerra del coll de l’animal o a la zona de la creu, entre les dues espatlles; dotat d’un 
sistema antimigratori  i d’un recobriment biològicament compatible i que l’estructura 
del codi alfanumèric s’ha d’adaptar al que estableix la norma ISO 11.785. Aquesta 
identificació s’ha de dur a terme per entitats que hagin estat reconegudes oficialment 
pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (art. 6.1) i que aquest responsable 
del marcatge ha de lliurar al posseïdor d’un animal de companyia un document 
acreditatiu d’aquest fet on ha de constar, al menys, el sistema d’identificació utilitzat i 
el lloc on s’ha aplicat, el codi d’identificació, les dades de la persona o entitat que el 
realitza, l’espècie de l’animal i la raça,  el seu sexe i la data de naixement (Art. 4); i 
donada l’obligatorietat d’inscriure al registre censal d’animals de companyia,  art. 
7.1. 
 
Atès que el posseïdor d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la 
persona propietària, tal i com preveu l’article 12 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de 
protecció dels animals, és responsable dels danys, dels perjudicis i de les molèsties 
que ocasioni a les persones, a les coses, a les vies i als espais públics i al medi natural 
en general,  d’acord amb el que estableix la legislació civil aplicable. 
 
Atès que les faltes comeses són constitutives d’infraccions administratives previstes a 
l’article 7 de la dita Llei 10/99,  de 30 juliol, i que en  concordança amb el que 
determina l’art. 11.1 d’aquesta es  pot sancionar per la comissió d’ infraccions lleus 
amb multa des de 60,10 euros fins a 150,25 euros, les greus amb multa de 150,25 
euros fins a 1.502,53 euros, i les molt greus, amb multa de 1.502,53 euros fins a 
30.050,60 euros 
 
Atès que els fets denunciats resulten suficientment acreditats per la presumpció de 
veracitat  que atribueix  als Agents l’art. 77 de la Llei 39/2015 d’un d’octubre de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Atès el que disposen els articles 13.2.b) de la Llei 10/99, de 30 de juny, relatiu a la 
competència; d’acord amb el que disposen l'article 53 i següents, 66 i 137 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, en relació al que disposa l’art.  22 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, a la nova redacció donada per la Llei 
57/2003 de 16 de desembre. 
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Atès el que disposa la Llei 39/2015 de 1 d’octubre de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, de 1 d’octubre de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competencia d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtud de les competències acordades per aquest Ajuntament per acord plenari que 
va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, publicat al BOP de 18 de juliol de 2019. Per tot 
això el President de la Comissió d’Economía i Administració, a proposta de la 
Regidora de Presidència,  proposa els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Incoar expedient sancionador pel procediment abreujat contra els 
propietaris i/o conductors dels gossos que tot seguit es relaciona, per les presumptes 
infraccions comeses segons el que preveu l’article 7.2 i 7.3 de la Llei 10/99, de 30 de 
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos: 
  
1) Sr/a. Gemma Victoria de Hago , amb  NIF 46411359-G  propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire de nom desconegut segons acta aixecada 
pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 
 
Agents amb números de carnet professional  1698 i 4424 en data 29.03.20, a les 
20:00 h. al carrer Marià Benlliure, 22, en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la 
Llei 10/99 de referència, infracció greu i lleu : per posseir i portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent, per posseir i portar el gos sense el certificat del cens 
municipal, per portar el gos sense morrió a la via pública, per posseir el gos sense que 
estigui identificat amb microxip i per no tenir el permís de capacitació per a portar 
aquest tipus de gossos. 
 

. Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei   10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 500 euros  d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
 2) Sr/a. Danae Cristina Fajardo Quispe, amb  NIF núm. 54767469-F  propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire, de nom INCA segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 
 
Agents amb números de carnet professional  2030 i 4424 en data 29.03.20, a les 
22:05  hores al carrer Doctor Arús, 4 ( posterior) en base al que preveu l’article 7.2 i 
7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos 
sense la llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat 
del cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a 
tercers amb cobertura mínima de 150.253 ,per portar el gos sense morrió a la via o en 
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un espai públic, per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip i per no 
tenir el permís de capacitació per a portar aquest tipus de gossos. 
 

. Qualificar com a infraccions greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 de 
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta comesa 
i notificar la sanció d’import 600 euros  d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la 
Llei 10/99 de referència. 
 
3) Sr/a. Ian Mora Corbacho , amb  NIF núm. 47954463-S  propietari/a i/o conductor/a 
d’un gos  de raça Dog Argentí  de nom BJORD segons acta aixecada pels agents de la 
Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que s’expressen: 
 
Agents amb números de carnet professional  2030 i 4424 en data 29.03.20, a les 
00:10 h. al carrer Miranda, 69 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 
de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la llicència 
municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, 
per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253, per portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic, per 
posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip i per no tenir el permís de 
capacitació per a portar aquest tipus de gossos. 
 

. Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 600 euros   d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
4) Sr./-a Elizabeth Tatiana Ramírez Cárdenas, amb  NIE núm. X-7521031-P, 
propietari/a i/o conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire de nom desconegut segons 
acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 
 
Agents amb números de carnet professional  4424 i 1698 en data 29.03.2020, a les 
21:15 al carrer Segarra, 5 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de 
referència, per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, per no 
tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima 
de 150.253, per portar el gos deslligat a la via pública , per portar el gos sense morrió 
a la via o en un espai públic i per posseir el gos sense que estigui identificat amb 
microxip. 
 

 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 400 euros   d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
5) Sr/a. Brayan Steven Suárez Rodríguez, amb  NIF núm. 02294732-E  propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Presa Canari de nom TOBY segons acta aixecada pels 
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agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 
 
Agents amb números de carnet professional  2030 i 4424 en data 25.03.2020, a les 
22:40 hores a l’Avinguda de Sant Ildefons, 18 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 
de  la Llei 10/99 de referència, per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal 
pertinent, per posseir i portar el gos sense el certificat del cens municipal, per no tenir 
assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 
150.253,  per portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic i per posseir el 
gos sense que estigui identificat amb microxip i per no tenir el permís de capacitació 
per a portar aquest tipus de gossos. 
 

. Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 600 euros  d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
6) Sr/a. Armando Váquez Cuaresma, amb  NIE núm. X-1812921-S propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos de raça Stafforshire,  de nom LOCA, ,segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 
 
Agents amb números de carnet professional  2030 i 4424 en data 29-03-2020, a les 
21:05 hores al carrer Doctor Arús, 4 , posterior, en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 
de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense 
la llicència municipal pertinent, per porta el gos sense el certificat del cens municipal, 
per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253, per portar el gos sense morrió a la via pública,per posseir el gos 
sense que estigui identificat amb microxip i per no tenir el permís de capacitació per a 
portar aquest tipus de gossos. 
 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 600 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
7) Sr/a. Roger Gonzalo Monroy Suárez, amb  NIE núm. X-7742768-W propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça creuament de Pit Bull  de nom IRA segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen, 
 
Agents amb números de carnet professional  4704 en data 19.02.20, a les 17:17 hores 
a la Carreterra d’Esplugues, a l’alçada del número 44 en base al que preveu l’article 
7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el 
gos sense la llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el 
certificat del cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per 
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danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 , per portar el gos deslligat a la via 
pública i per portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic. 
 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 500 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
8) Sr/a. Roger García-Vilaraco Rodríguez, amb  NIF núm. 46362656-S propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire  de nom desconegut segons acta aixecada 
pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 
 
Agents amb números de carnet professional  2030 i 4424 en data 23.02.20, a les 
19:30 hores al carrer Caoba, 1, en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 
10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la llicència 
municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, 
per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253 , per portar el gos deslligat a la via pública, per portar el gos 
sense morrió i per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 
 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 600 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
9) Sr/a. Aída Molgosa Martín, amb NIF núm. 48090791-E propietari/a i/o conductor/a 
d’un gos  de raça Stafforshire  de nom ODYN i un altre de nom LLUM, segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 
 
Agents amb números de carnet professional  2030 i 4429 en data 25.02.20, a les 
01:30 hores al carrer Vistalegre, 51, en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 
10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la llicència 
municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, 
per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253 , per portar el gos  sense morrió , per posseir el gos sense que 
estigui identificat amb microxip i per portar una única persona més de 2 gossos de 
raça potencialment perillosa.. 
 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 1100 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 
11.1 de la Llei 10/99 de referència. 
 



 

116 
 

10) Sr/a. Radu Birliga, amb  NIE núm. Y-0750048-D propietari/a i/o conductor/a d’un 
gos  de raça Stafforshire  de nom ELVIS segons acta aixecada pels agents de la 
Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que s’expressen: 
 
Agents amb números de carnet professional  2030 i 4424 en data 16.02.20, a les 
19:30 hores al carrer Ignasi Iglesias, 11, en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la 
Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens 
municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb 
cobertura mínima de 150.253 , per portar el gos  sense morrió i  per posseir el gos 
sense que estigui identificat amb microxip. 
 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 500 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
11) Sr/a. Eduard González i Canal, amb  NIF núm. 48065105-G propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire  de nom ARPA segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 
 
Agents amb números de carnet professional 2032,3160,3241 i 4428 en data 13.02.20, 
a les 20:00 hores a la Carretera d’Esplugues, 34, en base al que preveu l’article 7.2 i 
7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos 
sense la llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat 
del cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a 
tercers amb cobertura mínima de 150.253 , per portar el gos  sense morrió i  per 
posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 
 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 500 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
12) Sr/a. Daiana Judith Álvarez López, amb  NIF núm. 79381829-C propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Pit Bull  de nom KIRA segons acta aixecada pels agents 
de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que s’expressen: 
 
Agents amb números de carnet professional  2027 i 4424 en data 06.05.20, a les 
00:45 hores al carrer Sant Ildefons amb carrer Buguenvíl.lea, en base al que preveu 
l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o 
portar el gos sense la llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense 
el certificat del cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per 
danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 , per portar el gos  deslligat i  per 
portar el gos sense morrió. 
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 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 500 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
13) Sr/a. Fernando José Fuentes Arias, amb  NIF núm. 53768116-G propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire  de nom KROS segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 
 
Agents amb números de carnet professional  2027 i 4424 en data 05.05.20, a les 
23:25 hores al carrer Josep Fiter, 7, en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 
10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la llicència 
municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, 
per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253 i  per portar el gos sense morrió. 
 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 400 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
14) Sr/a. Judith Ramos Martín, amb  NIF núm. 47803688-M propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Pit Bull  de nom KIRA segons acta aixecada pels agents 
de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que s’expressen: 
 
Agents amb números de carnet professional  2027 i 1111 en data 06.05.20, a les 
22:08 hores al Parc de Can Mercader, en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la 
Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens 
municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb 
cobertura mínima de 150.253 i  per portar el gos sense morrió. 
 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 400 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
15) Sr/a. Tomás Félix González Alfonso, amb  NIF núm. 49112693-B propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça American Bully  de nom desconegut segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 
 
Agents amb números de carnet professional  1833,2093 i 4716 en data 01.05.20, a les 
23:17 hores a la Plaça de la Església  , en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la 
Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la 
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llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens 
municipal,  per portar el gos  deslligat i  per portar el gos sense morrió. 
 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 400 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
16) Sr/a. Noemí Peregrín Gaztañaga, amb  NIF núm. 47896593-J propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Rottweiler  de nom QUEEN segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 
 
Agents amb números de carnet professional  2030 i 1111 en data 08.05.20, a les 
23:30 hores a carrer Travessera, 8  , en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 
10/99 de referència, infracció lleu i greu per  posseir i/o portar el gos sense la llicència 
municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, 
per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253 , per portar el gos sense morrió , per posseir el gos sense que 
estigui identificat amb microxip i per no tenir el permís de capacitació per portar el 
gos. 
 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 600 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
17) Sr/a. Pol Rosich Garzón, amb  NIF núm. 47956162-N propietari/a i/o conductor/a 
d’un gos  de raça Pit Bull  de nom KIRA segons acta aixecada pels agents de la 
Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que s’expressen: 
 
Agents amb números de carnet professional  2027 i 1111 en data 09.05.20, a les 
23:20 hores a carrer Lluis Domènech Muntaner, 7  , en base al que preveu l’article 7.2 
i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per  posseir i/o portar el gos 
sense la llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat 
del cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a 
tercers amb cobertura mínima de 150.253 i per portar el gos sense morrió. 
 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 400 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
18) Sr/a. Isaac Garcia González, amb  NIF núm. 47954484-F propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Pit Bull  de nom desconetug segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 
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Agents amb números de carnet professional  1807,1833,2086,2093 i 4716 en data 
16.05.20, a les 23:40 hores al carrer Josep Duran i Campedrós, 6 en base al que 
preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per  posseir 
i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos 
sense el certificat del cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil 
per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253, per porta el gos deslligat i per 
portar el gos sense morrió. 
 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 500 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
19) Sr/a. Carlos Domínguez Sellarés, amb  NIF núm. 46418332-P propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire  de nom desconetug segons acta aixecada 
pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 
 
Agents amb números de carnet professional  2030 i 4424 en data 19.05.20, a les 
01:40 hores al carrer Mossèn Andreu, 44 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la 
Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per  posseir i/o portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens 
municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb 
cobertura mínima de 150.253, per portar el gos deslligat , per portar el gos sense 
morrió i per portar o posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 
 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 600 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
20) Sr/a. Juan Sebastian Tenorio Rave, amb  NIF núm. 47898702-Y propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Stofforshire  de nom BULL segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen, 
 
Agents amb números de carnet professional  2030 i 1111 en data 19.05.20, a les 
23:40  hores a l’Avinguda de la Línia Elèctrica, a l’alçada del número 13 en base al que 
preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir 
i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos 
sense el certificat del cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil 
per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 , per portar el gos sense 
morrió a la via o en un espai públic i per posseir el gos sense que estigui identificat 
amb microxip i no tenir el permís de capacitació per a portar aquest tipus de gossos. 
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 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 600 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
21) Sr./-a Mariano Arribas Gayo, amb  NIF núm. 38442417-X, propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire de nom ROCH segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 
 
Agents amb números de carnet professional  2027 i 1111 en data 21-05-2020, a les 
22:25 a la Rambla d’Anselm Clavé, 47 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la 
Llei 10/99 de referència, per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal 
pertinent, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb 
cobertura mínima de 150.253 i per portar el gos sense morrió a la via o en un espai. 
 
   . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 400 euros   d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
22) Sr./-a Giovanni Carcella, amb  NIE núm. Y-3534320-Q, propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire de nom BOP segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 
 
Agents amb números de carnet professional  2030 i 1111 en data 23.05.2020, a les 
01:09 a la Carretera d’Esplugues, 123 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la 
Llei 10/99 de referència, per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal 
pertinent, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb 
cobertura mínima de 150.253 i per portar el gos sense morrió a la via o en un espai 
públic. 
 
  . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 400 euros   d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
 23) Sr./-a Zaira Del Moral Guerrero, amb  NIF núm. 48066504-T, propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire de nom NALA segons acta aixecada pels 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 
 
Agents del Cos de Mossos d’Esquadra amb números de carnet professional  18564 i 
6905  en data 24.05.2020, a les 19:20 al carrer de l’Avet, 2 en base al que preveu 
l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, per posseir i/o portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per 
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danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 i per portar el gos sense morrió a 
la via o en un espai públic. 
 
  . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 400 euros   d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
24) Sr./-a Manuel Fernández Gorbillo, amb  NIF núm. 38488402-H, propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire de nom desconegut segons acta aixecada 
pels agents del Cos de Mossos d’Esquadra que a continuació es relaciona, pels motius 
que s’expressen: 
 
Agents del Cos de Mossos d’Esquadra amb números de carnet professional  18564 i 
14006  en data 17.04.2020, a les 23:40 al carrer Durà, 1 en base al que preveu 
l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, per posseir i/o portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per 
danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 i per portar el gos sense morrió a 
la via o en un espai públic. 
 

 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 400 euros   d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
Segon.- Nomenar Instructora d’aquests expedients la Cap de l’Àrea de Gestió 
d’Activitats , Ordenances i Administració Espai Públic i  que el règim de recusació de 
l’instructor es l’establert a l’article 24 de la Llei 40/2015 de 1 d’octubre abans 
esmentada. 
  
Tercer.- Notificar a l’interessat que l’òrgan competent per dictar la resolució que 
procedeixi serà la Junta de Govern Local, en virtut de l’acord aprovat pel Ple en sessió 
que va tenir lloc en data 2 de juliol de 2019. 
 
Quart.- Notificar a l’interessat del seu dret a presentar al·legacions contra la incoació 
del present expedient sancionador en un termini de 15 dies hàbils comptadors des de 
el dia següent al de la notificació de la present notificació ( art. 82.2 Llei 39/2015 de 1 
d’octubre) amb la possibilitat establerta a l’apartat 3 del mateix article i a la lletra f) 
de l’article 64 de la  mateixa norma, per poder manifestar la seva decisió de no 
realitzar al·legacions ni aportar nous documents o justificacions amb la qual cosa es 
donarà per realitzat el tràmit. 
 
Transcorregut aquest termini si no es formulen al·legacions, la denúncia que es 
notifica serà considerada proposta de resolució, que s’ elevarà a l’òrgan competent 
per a que dicti la corresponent resolució sancionadora. No obstant això, la Junta de 
Govern Local, acordarà el que estimi adient. 
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Cinquè.- Notificar la present resolució a l’interessat tot fent-li saber que, d’acord amb 
l’establert a l’article 64.2.d i 85 de la Llei 30/2015 de 1 d’octubre de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques pot reconèixer voluntàriament 
la seva responsabilitat la qual cosa suposarà una reducció del import de les sancions 
que puguin derivar-se en acabar el procediment de com a mínim un 20 % sempre que 
l’interessat renunciï a qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.” 
 
  

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt trenta-unè.- Incoar expedient sancionador pel procediment abreujat 
contra els propietaris i/o conductors dels gossos que es relacionan a 
l’expedient 05-2020. 
 

Incoar expedient sancionador 
 gossos 05-2020 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
 
... 
 
“Vistes les actes relacionades al punt primer de la part resolutiva d’aquest, aixecada 
per agents de la Guàrdia Urbana, per incompliment del que disposa la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Atès que els animals identificats es poden considerar com gossos potencialment 
perillosos, donat que reuneixen els requisits definits a la Llei 10/1999, de 30 de juliol 
de referència i que pertany a una de les races expressades a l’article 1r de la Llei de 
constant referència i/o l’article 2n del Reial Decret 287/2002, de 22 de març , pel qual 
es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals perillosos. 
 
Atès el que disposa el Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de 
gossos considerats potencialment perillosos i en concret el seu article 3 que estableix 
que tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós 
requereix la llicència atorgada per l’Ajuntament;  i a l’art. 5 de mesures de seguretat 
que expressa que els posseïdors d’un gos potencialment perillós hauran de complir a 
més de les mesures de seguretat que preveu la Llei 10/99 de referència, les que 
preveu l’art. 8 del Reial Decret 287/2002 de 22 de març,  a  dalt  expressat  ,  que  
estableix  l’obligatorietat  de  dur  a  sobre,  la  persona  que  els condueixi, la 
preceptiva llicència de tinença, i la certificació acreditativa de la inscripció de l’animal 
al registre corresponent.; que hauran de dur obligatòriament morrió, art. 8.1, i anar 
lligats amb cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres i només un gos per 
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persona; i atès que també es disposa per la mateixa norma al seu article 3.e) que el 
capital de la responsabilitat civil contractada mitjançant la  preceptiva pòlissa 
d’assegurança no pot ser inferior a cent vint mil euros. 
 
Atès el que disposa el Decret 328/1998 de 24 de desembre, pel qual es regula la 
identificació i el Registre general d’animals de companyia, que al seu art. 2.1 expressa 
que els posseïdors d’animals de companyia han de proveir els seus animals amb els 
sistemes d’identificació establerts, que són: a) Tatuatge a la pell per un mitjà que 
garanteixi el caràcter indeleble; B) implantació d’un transponedor   a la banda 
esquerra del coll de l’animal o a la zona de la creu, entre les dues espatlles; dotat d’un 
sistema antimigratori  i d’un recobriment biològicament compatible i que l’estructura 
del codi alfanumèric s’ha d’adaptar al que estableix la norma ISO 11.785. Aquesta 
identificació s’ha de dur a terme per entitats que hagin estat reconegudes oficialment 
pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (art. 6.1) i que aquest responsable 
del marcatge ha de lliurar al posseïdor d’un animal de companyia un document 
acreditatiu d’aquest fet on ha de constar, al menys, el sistema d’identificació utilitzat 
i el lloc on s’ha aplicat, el codi d’identificació, les dades de la persona o entitat que el 
realitza, l’espècie de l’animal i la raça,   el seu sexe i la data de naixement (Art. 4); i 
donada l’obligatorietat d’inscriure al registre censal d’animals de companyia,  art. 
7.1. 
 
Atès que el posseïdor d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la 
persona propietària, tal i com preveu l’article 12 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de 
protecció dels animals, és responsable dels danys, dels perjudicis i de les molèsties 
que ocasioni a les persones, a les coses, a les vies i als espais públics i al medi natural 
en general,  d’acord amb el que estableix la legislació civil aplicable. 
 
Atès  que  les  faltes  comeses  són  constitutives  d’infraccions  administratives 
previstes a l’article 7 de la dita Llei 10/99,  de 30 juliol, i que en  concordança amb el 
que determina l’art. 11.1 d’aquesta es  pot sancionar per la comissió d’ infraccions 
lleus amb multa des de 60,10 euros fins a 150,25 euros, les greus amb multa de 
150,25 euros fins a 1.502,53 euros, i les molt greus, amb multa de 1.502,53 euros fins 
a 30.050,60 euros 
 
Atès que els fets denunciats resulten suficientment acreditats per la presumpció de 
veracitat  que atribueix  als Agents l’art. 77 de la Llei 39/2015 d’un d’octubre de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Atès el que disposen els articles 13.2.b) de la Llei 10/99, de 30 de juny, relatiu a la 
competència; d’acord amb el que disposen l'article 53 i següents, 66 i 137 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, en relació al que disposa l’art.  22 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, a la nova redacció donada per la Llei 
57/2003 de 16 de desembre. 
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Atès el que disposa la Llei 39/2015 de 1 d’octubre de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, de 1 d’octubre de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competencia d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtud de les competències acordades per aquest Ajuntament per acord plenari que 
va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, publicat al BOP de 18 de juliol de 2019. Per tot 
això el President de la Comissió d’Economía i Administració, a proposta de la 
Regidora de Presidència,  proposa els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Incoar expedient sancionador pel procediment abreujat contra els 
propietaris i/o conductors dels gossos que tot seguit es relaciona, per les presumptes 
infraccions comeses segons el que preveu l’article 7.2 i 7.3 de la Llei 10/99, de 30 de 
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos: 
 
1) Sr/a. Estefanía Herrera Quintero, amb NIF 46430812-E propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Pit Bull de nom ROCKY segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen, 
 
Agents amb números de carnet professional  2030 i 4429 en data 13.10.19, a les 
20:05 a carrer Buri, 1 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de 
referència, infracció greu i lleu : per posseir i portar el gos sense la llicència municipal 
pertinent, per posseir i portar el gos sense el certificat del cens municipal, per no tenir 
assegurança  de  responsabilitat  civil  per  danys  a  tercers  amb  cobertura  mínima  
de 150.253 euros, per portar el gos sense morrió en la via pública, per portar una 
persona més d’un gos de raça potencialment perillossa i per posseir el gos sense que 
estigui identificat amb microxip. 
 
. Qualificar com a infraccions lleus i greus   prevista a l’article 7 de la Llei 
10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, la falta comesa i notificar la sanció d’import 600 euros   d’acord amb el que 
disposa l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 
 
2) Sr/a.  Pedro  Javier  Gómez  Serrano  ,  amb     NIF  núm.  52625235-Q, propietari/a 
i/o conductor/a d’un gos  de raça Pit Bull de nom desconegut segons acta aixecada 
pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen, 
 
Agents amb números de carnet professional 3160, 2032, 3241, 4426 i 4428 en data 
04.10.19, a les 19:30 al carrer de Rubió i Ors, 65 en base al que preveu l’article 
7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu : per posseir i portar el gos 
sense la llicència municipal pertinent, per posseir i portar el gos sense el certificat del 
cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers 
amb cobertura mínima de 150.253 euros, per portar el gos deslligat a la via pública i 
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per portar el gos sense morrió a la via pública i no haver comunicat la sostracció o 
pèrdua del gos en el termini de 48 hores des de que s’ha produït el fet. 
 
. Qualificar com a infracció greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 de juliol, 
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta comesa i 
notificar la sanció d’import de 600 euros d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la 
Llei10/99 de referència. 
 
3) Sr/a.  Dario  Gabriel  Peralbo  Jiménez,  amb     NIF  núm.  49873179-W propietari/a 
i/o conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire barretjat amb Pit Bull de nom TOBBY 
segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es 
relaciona, pels motius que s’expressen, 
 
Agents amb números de carnet professional  2030 i 4430 en data 23.10.19, a les 
22:48 hores al carrer de Rubió i Ors, 85 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la 
Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens 
municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb 
cobertura mínima de 150.253 i per portar el gos sense morrió a la via o en un espai 
públic. 
 
. Qualificar com a infraccions greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 de 
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta comesa 
i notificar la sanció d’import 400 euros   d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la 
Llei 10/99 de referència. 
 
4) Sr/a. Youssef Ben Moha , amb  NIE núm. X-5133175-N  propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire  de nom ROCKY segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen, 
 
Agents amb números de carnet professional  2030 i 2027 en data 27.10.19, a les 
19:55 h. a la Plaça de la Verge del Pilar, s/n en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de 
la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens 
municipal,  per  no  tenir  assegurança  de  responsabilitat  civil  per  danys  a  tercers  
amb cobertura mínima de 150.253 , per portar el gos sense morrió a la via o en un 
espai públic i per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 
 
. Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 500 euros d’acord amb el que disposa l’art. 
11.1 de la Llei 10/99 de referència. 
 
5) Rubén Morán Alcantara, amb   NIF núm. 47897750-C propietari/a i/o conductor/a 
d’un gos  de raça Stafforshire de nom NALA segons acta aixecada pels agents de la 
Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que s’expressen, 
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� Agents amb números de carnet professional  1189, 2032, 3160, 3241 i 4426 en data 
15.11.19, a les 20:09 al carrer Bedoll, 7 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de la  
Llei  10/99  de  referència,  per  posseir  i/o  portar  el  gos  sense  la  llicència  
municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, 
per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253 i per portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic. 
 
. Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 400 euros d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
6) Sr/a. Noemí Peregrín Gaztañaga, amb  NIF núm. 47896593-J  propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Rottweiler de nom sense identificar segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen, 
 
 Agents amb números de carnet professional  1138 i 1807 en data 16.11.19, a les 
00:35 a la Plaça Osuna s/n en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de 
referència, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, per no 
tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima 
de 150.253, per portar el gos deslligat a la via o en un espai public i per portar el gos 
sense morrió a la via o en un espai públic 
 
. Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 500 euros  d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
7) Sr/a. Melwin Oswaldo Hernández Molina, amb  NIE núm. X-6864583-A propietari/a 
i/o conductor/a d’un gos  de raça Pit Bull creuat amb Stafforshire,  de nom 
VUITTON,segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació 
es relaciona, pels motius que s’expressen, 
 
� Agents amb números de carnet professional  3160, 3241,4426 i 4428 en data 27-11-
2019, a les 18:51 hores al carrer Camèlies, s/n , en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 
de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per per portar el gos deslligat a la 
via pública i per portar el gos sense morrió a la via pública. 
 
. Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesai notificar la sanció d’import 200 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
8) Sr/a. Luis Núñez Viera, amb   NIF núm. 47953989-R propietari/a i/o conductor/a 
d’un gos  de raça American Bully  de nom TYRION, segons acta aixecada pels agents 
de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que s’expressen, 
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Agents amb números de carnet professional  1689 i 4641 en data 05.12.19, a les 
20:25 hores en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, 
infracció lleu per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb 
cobertura mínima de 150.253 
 
. Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa 
i notificar la sanció d’import 100 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la 
Llei 10/99 de referència. 
 
Segon.- Nomenar Instructora d’aquests expedients la Cap de l’Àrea de Gestió 
d’Activitats , Ordenances i Administració Espai Públic i   que el règim de recusació de 
l’instructor es l’establert a l’article 24 de la Llei 40/2015 de 1 d’octubre abans 
esmentada. 
 
Tercer.- Notificar a l’interessat que l’òrgan competent per dictar la resolució que 
procedeixi serà la Junta de Govern Local, en virtut de l’acord aprovat pel Ple en sessió 
que va tenir lloc en data 2 de juliol de 2019. 
 
Quart.-  Notificar  a l’interessat  del  seu dret  a presentar  al·legacions contra la 
incoació del present expedient sancionador en un termini de 15 dies hàbils 
comptadors des de el dia següent al de la notificació de la present notificació ( art. 
82.2 Llei 39/2015 de 1 d’octubre) amb la possibilitat establerta a l’apartat 3 del 
mateix article i a la lletra f) de l’article 64 de la mateixa norma, per poder manifestar 
la seva decisió de no realitzar al·legacions ni aportar nous documents o justificacions 
amb la qual cosa es donarà per realitzat el tràmit. 
 
Transcorregut aquest termini si no es formulen al·legacions, la denúncia que es 
notifica serà considerada proposta de resolució, que s’ elevarà a l’òrgan competent 
per a que dicti  la  corresponent  resolució  sancionadora.  No  obstant  això,  la  Junta  
de  Govern  Local, acordarà el que estimi adient. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a l’interessat tot fent-li saber que, d’acord amb 
l’establert a l’article 64.2.d i 85 de la Llei 30/2015 de 1 d’octubre de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques pot reconèixer voluntàriament 
la seva responsabilitat la  qual cosa suposarà una  reducció del import de  les sancions 
que  puguin derivar-se en acabar el procediment de com a mínim un 20 % sempre que 
l’interessat renunciï a qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció. 
 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
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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: 
 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’IGUALTAT I EDUCACIÓ  
 
 
Punt urgent primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la 
Salut, i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per a la coordinació dels seus 
Serveis Públics en la gestió i control dels rebrots de la malaltia i la  crisis 
sanitària i social provocada per la Covid-19. 
 

Conveni entre el Departament  
de Salud de la Generalitat,  
el Servei Català de la Salut i 
l’Ajuntament 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde d’Igualtat i Educació, que 
textualment diu: 
 
... 
 
Vista la  situació  d’emergència generada per l’evolució de la COVID-19 que ha 
provocat la declaració de pandèmia global per l’OMS l’11 de març de 2020 i l’estat 
d’alarma per Reial decret 463/2020, de 14 de març, el qual va finalitzar a les 00:00 
hores del 21 de juny de 2020 en aplicació de l’article 2 del Reial decret 555/2020, de 5 
de juny.  
 
Atès que la situació de l’estat d’alarma ha finalitzat, però no la situació de crisi 
sanitària, la qual es mantindrà mentre el Govern de l’Estat no declari formalment la 
seva finalització en aplicació de l’article 2.3 del Reial Decret Llei 21/2020, de 9 de 
juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19. 
  
Atès que aquesta situació de crisi sanitària exigeix una resposta de les 
Administracions públiques el més àgil possible, flexible, capaç de resultar sensible a 
realitats variables territorialment i ajustada a necessitats canviants en funció de 
l’evolució de la malaltia en el nostre context social.  
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Vista la incidència acumulada de contagis en aquest municipi des de l’1 fins al 13 de 
juliol de 2020, que  puja en la quantitat de   casos,  destacant amb diferència pel 
número de contagis el barri de Sant Ildefons, que suposa aproximadament la meitat 
dels nous casos, la qual cosa ha provocat l’activació dels serveis assistencials, 
especialment la seva primera línia de resposta estructurada a través dels serveis 
comunitaris d’atenció primària del sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya (SISCAT), resultant necessari maximitzar l’acció assistencial d’aquesta 
atenció i reduir la difusió del contagi, la qual cosa aconsella aguditzar la col·laboració 
en termes territorials, tant estrenyent els vincles amb l’atenció hospitalària i el 
conjunt de recursos sanitaris del territori d’influència en el marc del mateix SISCAT, 
com aguditzant la cooperació en termes sanitaris i socials amb els serveis municipals.  
 
Atès que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat  compta amb una xarxa de serveis 
socials arrelada en tots els sectors de la ciutat, amb un coneixement profund, directe i 
immediat de les condicions de cada àmbit, a partir del qual resulta possible dissenyar 
intervencions més eficaces i respectuoses amb les persones sota l’objectiu, compartit 
amb el Departament de Salut i el CatSalut, d’evitar la propagació del virus a la resta 
de la ciutat i del país, de fer més efectives les mesures assistencials i d’aïllament, així 
com facilitar una valoració estratègica constantment renovada en funció d’informació 
actualitzada per facilitar la presa de decisions i les millors accions a desenvolupar 
segons l’evolució de les necessitats, sota un paraigua de coneixement i valoració de 
les variables que ens afecten el més exhaustiu possible.  
 
Atès que les competències per l’aprovació d’aquest sistema de col.laboració està 
regulat a l’article 22.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, en relació a les competències plenàries, les quals han estat delegades en 
la Junta de Govern Local en virtut de l’acord plenari de 2 de juliol de 2019. 
 
Vist l’informe de la Secretaria General. 
 
Atès que l’adopció del present acord és competència de la  Junta  de Govern  Local,  
en  virtut  de  les delegacions plenàries acordades en sessió  de data 2 de juliol de 
2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 18 
de juliol de 2019, aquesta Alcaldia Presidència sotmet a la seva consideració els 
següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el conveni de cooperació interadministrativa entre el Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya, que actua a través del Servei Català de la 
Salut, i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per a la coordinació dels seus serveis 
públics en la gestió de la crisi sanitària i social provocada per la COVID-19 a la ciutat 
de Cornellà de Llobregat en un context de control dels rebrots de la malaltia, el qual 
text literal és el següent:  
 
“Conveni de cooperació interadministrativa entre el Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, que actua a través del Servei Català de la Salut, i 
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l’Ajuntament de  Cornellà de de Llobregat, per a la coordinació dels seus serveis 
públics en la gestió de la crisi sanitària i social provocada per la COVID-19 al nostre 
municipi en un context de control dels rebrots de la malaltia.   
 
Cornellà de Llobregat, a  
 
INTERVENEN 
 
D’una part, la senyora Laura Pelay i Bargalló, secretària general del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya, en nom i representació del referit Departament, 
d’acord amb l’autorització de signatura aprovada per la Resolució de la consellera de 
Salut de data 27 de juliol de 2020, dictada en ús de les atribucions que li confereix 
l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i d’acord amb el que es 
preveu en l’article 11 de la Llei 26/2020, de 4 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com a responsable 
del tractament de dades sobre el qual recau l’objecte d’aquest Conveni. 
 
I el senyor                                     , en nom i representació del Servei Català de la Salut 
(en endavant, el CatSalut) en l’exercici de les atribucions que li confereixen els articles 
16 i 17 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, i en virtut 
de l’Acord del Consell de Direcció del CatSalut de 27 de gener de 1993, de delegació 
de funcions d’aquest òrgan en el seu director (fet públic al DOGC núm. 1737, de 
26.4.1993), que en requereix la ratificació. 
 
I de l’altra, el senyor                         , alcalde de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
amb CIF P0807200A i domicili a la plaça de l’Església de Cornellà de Llobregat, actua 
en nom i representació d’aquesta entitat, facultat per a aquest acte per acord de 
data.........  en virtut de la competència delegada del Ple de l’Ajuntament de data 2 de 
juliol de 2019, assistit per la secretària general de la mateixa,                                         
actuant en les funcions de fe pública segons disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del RD 
128/2018, de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris 
d’Administració Local amb habilitació nacional, i en exercici de les seves funcions de 
fedatari i d’assessorament legal preceptiu, segons l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local   
 

Exposen 
 

I. La situació de crisi sanitària generada arran de la pandèmia causada pel coronavirus 
SARS-CoV-2 (COVID-19) exigeix una resposta de les administracions públiques el més 
àgil possible, flexible, capaç de resultar sensible a realitats variables territorialment i 
ajustada a necessitats canviants en funció de l’evolució de la malaltia en el nostre 
context social. 
 
Davant un escenari de nous brots de COVID-19, el sistema públic de salut de 
Catalunya ha d’adoptar una línia d’actuació ajustada a les necessitats assistencials 
objectives, fruit de la seva avaluació en termes sanitaris, i al control de la seva 
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evolució des d’un punt de vista de salut pública mentre, en paral·lel, ha d’extremar 
una aproximació territorial a la situació, capaç de ponderar les necessitats de 
realitats canviants en un país molt plural. Així doncs, una aproximació eficaç a la crisi 
ha de sumar tant la planificació de les mesures idònies per limitar, de manera 
diferenciada segons cada escenari, la projecció de les infeccions, com la seva 
execució, directa i de forma concertada amb d’altres interlocutors, sota el criteri de 
maximitzar-ne l’efectivitat. Això s’estén a l’objectiu general de controlar el risc de 
difusió a d’altres àmbits i reduir-ne l’abast de l’impacte al mínim possible tant en 
termes individuals, a través de l’atenció assistencial directa a les persones i les 
famílies implicades, com socials, sota una dimensió col·lectiva vinculada al municipi, 
al territori de referència i al conjunt del país. 
 

II. L’apreciació d’un nou brot de la pandèmia a Cornellà ha activat els serveis 
assistencials, en especial la seva primera línia de resposta estructurada a través dels 
serveis comunitaris d’atenció primària del sistema sanitari integral d’utilització 
pública de Catalunya (SISCAT). Precisament la necessitat de maximitzar l’acció 
assistencial d’aquesta atenció i de reduir la difusió del contagi, aconsella aguditzar la 
col·laboració en termes territorials: tant estrenyent els vincles amb l’atenció 
hospitalària i el conjunt de recursos sanitaris del territori d’influència en el marc del 
mateix SISCAT, com aguditzant la cooperació en termes sanitaris i socials amb els 
serveis municipals de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, actuant sota les 
directrius i la coordinació, en tots aquests àmbits, de la Secretaria de Salut Pública del 
Departament de Salut. 
 

III. Cornellà, d’acord amb l’article 68 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació 
sanitària de Catalunya, en el marc del sistema sanitari públic de Catalunya, té un 
seguit de competències sanitàries, que inclouen la participació en la gestió de 
l'atenció primària de la salut i la protecció de la salubritat pública. Pel que fa a la 
salut pública, les competències dels ens municipals es contemplen en l’article 52 de la 
Llei 18/2009, de salut pública, en relació amb l’article 66 del Decret legislatiu 2/2005, 
de 28 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya.  
 
Les característiques de la pandèmia, en la seva actual fase d’evolució, aconsellen 
sumar el conjunt de capacitats de les administracions públiques disponibles per 
millorar la de resposta conjunta. A aquest efecte, l’Ajuntament compta amb una 
xarxa de serveis socials arrelada en tots els sectors de la ciutat, amb un coneixement 
profund, directe i immediat de les condicions de cada àmbit, a partir del qual resulta 
possible dissenyar intervencions més eficaces i respectuoses amb les persones sota 
l’objectiu, compartit amb el Departament de Salut i el CatSalut, d’evitar la propagació 
del virus a la resta de la ciutat i del país, de fer més efectives les mesures assistencials 
i d’aïllament, així com facilitar una valoració estratègica constantment renovada en 
funció d’informació actualitzada per facilitar la presa de decisions i les millors accions 
a desenvolupar segons l’evolució de les necessitats, sota un paraigua de coneixement 
i valoració de les variables que ens afecten el més exhaustiu possible. 
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IV. L’eficàcia de les mesures adoptades per contenir la propagació dels brots, pot 
requerir eventualment l’adopció de mesures cautelars. En aquest sentit, la lletra j) de 
l’article 55 de l’esmentada Llei, que recull les mesures d’intervenció administrativa 
que l’autoritat sanitària pot exercir per protegir la salut de la població i la prevenció 
de la malaltia, preveu l’adopció de mesures de reconeixement mèdic, tractament, 
hospitalització o control si hi ha indicis racionals de l’existència de perill per a la salut 
de les persones a causa de la circumstància concreta d’una persona o grup de 
persones o per les condicions en què s’acompleix una activitat. També es poden 
adoptar mesures per al control de les persones que estiguin o hagin estat en contacte 
amb els malalts o portadors. Aquestes mesures s’han d’adoptar en el marc de la Llei 
orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en matèria de salut pública i de 
la Llei de l’estat 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, i de els disposicions legals que les modifiquin i les deroguin. En el 
mateix sentit, l’article 63.3 de la Llei preveu l’adopció de qualsevol mesura cautelar de 
les previstes a la legislació quan es produeixi un risc a causa de la situació sanitària 
d’una persona o grup persones, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 3/1986 i 
Llei 29/1998, abans esmentades. 
 

V. Els principis generals de les relacions interadministratives recullen el mandat de 
facilitar la col·laboració per assolir finalitats comunes, en termes que reconeguin els 
graus de cooperació i coordinació necessaris segons les característiques de cada 
supòsit a afrontar. En la mateixa línia, la normativa vigent preveu que els convenis 
interadministratius incloguin la utilització de mitjans, serveis i recursos d’altres 
administracions com a fórmula per assolir finalitats comunes. 
 
Per tot això, les parts signants es reconeixen mútua capacitat per actuar i acorden 
formalitzar aquest Conveni d’acord amb les següents 
 

CLÀUSULES 
 
 Primera. Objecte 
 
1. El present Conveni té per objecte establir el règim de col·laboració entre el 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que actua a través de la seva 
Secretaria de Salut Pública,  del Servei Català de la Salut (CatSalut), i l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat destinat a promoure la coordinació dels serveis públics 
dependents d’ambdues administracions en la gestió de la crisi sanitària i social 
provocada per la COVID-19 a la ciutat de Cornellà de Llobregat, producte d’un rebrot 
de la malaltia, sota la perspectiva d’assolir una resposta més eficaç en termes 
assistencials i socials i, a la vegada, millorar la capacitat de seguiment dels malalts i 
d’aïllament de la població, quan així es requereixi, tot contribuint a garantir la 
fortalesa del sistema públic de salut. 
 
2. Aquesta cooperació es planteja entre la Secretaria de Salut Pública, els equips 
d’atenció primària que desenvolupen la seva tasca assistencial a la ciutat de Cornellà 
de Llobregat i els corresponents serveis municipals que l’Ajuntament determini, i es 
projecta sobre el conjunt de recursos adscrits al sistema sanitari integral d’utilització 
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pública de Catalunya (SISCAT), en especial els seus hospitals, així com qualsevol 
centre que rebi la derivació de pacients procedents dels equips d’atenció primària de 
la ciutat, i les residències per a gent gran o amb discapacitat i centres comunitaris de 
qualsevol tipus del seu entorn. 
 

3. En qualsevol cas, totes aquelles activitats desenvolupades en aplicació del 
present conveni que afectin, directament o indirectament, funcions de 
vigilància epidemiològica, s’executaran sota la direcció i coordinació de la 
Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut o unitat amb qui aquesta 
delegui. 
 

Segona. Règim general de cooperació 
 

1. L’actual moment d’emergència sanitària producte del brot detectat ha ocasionat 
necessitats puntuals urgents que cal dimensionar i atendre i que, en el moment de la 
signatura d’aquest Conveni, es considera que són: 

 
a) El seguiment de les mesures d’aïllament específiques establertes per motius 

sanitaris en aquells supòsits i segons la intensitat que es requereixi en virtut 
de la situació epidemiològica. 
 

b) El seguiment dels contactes dels pacients, amb especial atenció als casos de 
persones de risc, l’avaluació de les seves necessitats socials, l’avaluació dels 
riscos de contagi segons cada situació i la proposta de mesures, incloses, si 
escau, de confinament, tenint en compte la realitat específica de la 
traçabilitat obtinguda sobre cada cadena de contagi, les circumstàncies de 
cada cas conegut i les de l’evolució general del brot. 
 

c) L’adopció de les mesures cautelars que s’escaiguin d’entre les previstes a la 
Llei de salut pública,  per garantir el compliment de les mesures d’aïllament 
o quarantena establertes a les normes i els protocols sanitaris, en casos de 
resistència o oposició per part de les persones obligades 
 

d) L’impuls i suport en l’elaboració de plans de contingència segons permetin 
definir els estàndards i les metodologies de gestió a aplicar dins de cada 
equipament sanitari i social del territori que pugui entrar en contacte amb el 
brot. 

 
 

2. En aquest context, correspon als equips assistencials integrats al sistema públic de 
salut, el funcionament del qual depèn del CatSalut, el tractament dels malalts als 
dispositius del SISCAT, així com la possible adopció de les mesures  de caràcter 
sanitari i assistencial d’ordenació i coordinació que puguin esdevenir imprescindibles, 
inclòs l’aïllament de pacients amb COVID-19 i el confinament de persones que puguin 
haver-hi entrat en contacte, de conformitat amb els criteris i les disposicions 
establerts en matèria de salut pública previstos pel Govern i per la Secretaria de Salut 
Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Correspon, 
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igualment, al Departament de Salut l’adopció de les mesures de caràcter especial a 
nivell territorial que escaiguin en virtut d’aquest escenari i les necessitats detectades. 

 
3. Correspon a l’Ajuntament, a través dels corresponents serveis municipals, coordinar-

se tant amb la Secretaria de Salut Pública així com amb el CatSalut i els equips 
d’atenció primària que desenvolupen la seva tasca assistencial a la ciutat de Cornellà 
i qualsevol dispositiu residencial o assistencial on puguin haver pacients o usuaris 
tractats a centres d’atenció primària ubicats en aquest àmbit territorial. 

 
4. Ambdues administracions es comprometen a subministrar-se mútuament i de forma 

immediata informació actualitzada per afrontar una resposta el més efectiva possible 
a la relació de deures prevista al punt 1. Als efectes del seguiment de contactes, 
aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal, que han de ser objecte 
de tractament d’acord amb el que estableix la clàusula quarta. 
 
Tercera. Aplicació executiva de les mesures generals de coordinació 
 

1. La coordinació entre els serveis públics d’ambdues parts ha d’ajustar-se al marc 
general previst a la clàusula precedent, sota el principi general d’actuació que els 
serveis municipals que l’Ajuntament determini donin suport als equips d’atenció a la 
salut a la ciutat i sota la prioritat compartida de frenar els contagis i limitar-ne la 
incidència personal, social i territorial. 

 
2. El desenvolupament executiu de la coordinació se cenyeix a la distribució de funcions 

següent: 
 

a) Correspon als serveis municipals de l’Ajuntament cooperar a desenvolupar un 
seguiment individualitzat dels pacients i de les cadenes de contacte amb tercers 
que en la Comissió de seguiment es determini, així com el control de la seva 
evolució i de qualsevol incidència que pugui afectar qualsevol d’ambdós nivells, 
en coordinació amb la Secretaria de Salut Pública.  Els serveis municipals, en 
aquest sentit, assumeixen el deure de mantenir informat amb caràcter 
immediat dels resultats d’aquest seguiment i de qualsevol incidència o 
circumstància que pugui resultar d’interès sanitari que se’n derivi, posant- ho 
en coneixement directe dels equips d’atenció primària que actuen al territori, 
dels interlocutors que designi el CatSalut a través de la Regió Sanitària 
Barcelona (Àmbit Metropolità Sud) i de la Secretaria de Salut Pública. A tal 
efecte s’ha de facilitar als serveis municipals la informació suficient relativa a la 
totalitat de pacients i de les seves cadenes de contacte. 

 
b) Si com a conseqüència de les actuacions de seguiment de pacients i contactes, 

l’Ajuntament té coneixement de l’incompliment per part d’alguna persona 
obligada de les mesures d’aïllament o quarantena previstos a les normes i 
protocols sanitaris del Departament de Salut,  posant així en risc la salut de la 
població, instarà a la unitat territorial competent de la Secretaria de Salut 
Pública la mesura d’intervenció escaient de les previstes a l’article 55 j) de la 
Llei de Salut Pública i l’adopció de  la mesura cautelar corresponent en els 
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termes previstos en l’article 63.3 de la referida llei, perquè se sol·liciti la 
ratificació judicial quan s’escaigui i el suport dels cossos i les forces de 
seguretat i altres agents de l’autoritat que tinguin encomanades funcions de 
seguretat, si es considera necessari. A aquests efectes,  l’Ajuntament  haurà de 
proporcionar en relació amb les persones respecte de les quals s’insti l’adopció 
de la mesura cautelar, la informació que s’estableixi des de la Secretaria de 
Salut Pública per permetre justificar davant l’autoritat judicial la procedència 
de la mesura i la seva conformitat amb els protocols sanitaris vigents en cada 
moment.  
 

c) L’execució de les funcions de seguiment encomanades als corresponents serveis 
municipals s’ha de desenvolupar en coordinació amb els equips i dispositius 
assistencials i residencials del territori, sempre sota les directrius tècniques dels 
equips d’atenció primària i les instruccions i normes que puguin establir el 
CatSalut en matèria d’atenció a la salut i el Departament de la Salut de la 
Generalitat en matèria de salut pública. 

 
 

d) Ambdues administracions, al marge de l’anterior marc d’interactuació mútua, 
conserven les atribucions competencials que els són pròpies, que han de 
continuar desenvolupant amb normalitat, però subjectes a l’imperatiu de 
coordinació derivat del present Conveni. Això implica la mútua assumpció del 
deure de col·laboració per promoure una gestió de l’atenció assistencial en tots 
els àmbits sensible a l’actual situació i una gestió de les necessitats socials i 
individuals de la ciutadania ajustada a la realitat de la pandèmia. 
 

3. El seguiment material de les cadenes de contactes dels pacients s’ha d’iniciar a 
instància i sota el control directe de la Secretaria de Salut Pública i dels equips 
assistencials integrats al SISCAT, sempre sota les indicacions que estableixi el 
CatSalut, i amb els límits ajustats a la normativa de protecció de dades i 
confidencialitat de la població i dels usuaris del SISCAT. 
 
Quarta. Protecció de dades de caràcter personal 
 

1. Les dades personals a les quals tingui accés l’Ajuntament, a través dels seus serveis 
socials, han de ser tractades de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de 
dades de les persones físiques i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei 
orgànica, 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals. 
 

2. L’Ajuntament, pel que fa a l’accés a les  dades epidemiològiques  necessàries  per 
complir les obligacions que assumeix en virtut d’aquest Conveni, ha d’actuar com a 
encarregat del tractament. En el document annex al present Conveni es recullen les 
obligacions de l’Ajuntament com a encarregat del tractament. 
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3. En tot cas, les persones que intervinguin en qualsevol de les fases de tractament de 
dades personal de qualsevol de les entitats han de respectar escrupolosament la 
confidencialitat i secret professional. 
 
Cinquena. Col·laboració institucional 
 
Aquest Conveni no comporta el reconeixement d’obligacions econòmiques exigibles 
jurídicament entre les parts i la seva subscripció es limita a establir el règim de 
coordinació administrativa davant un repte d’interès públic recíproc i, per tant, no 
se’n desprèn cap règim de retribució per afrontar les despeses dels serveis públics que 
hi participen. En qualsevol cas, si es requerís l’augment de dotacions, correspondria 
de manera independent a cadascuna de les parts establir les mesures internes per 
implementar-les, sens perjudici de la possibilitat de subscriure, en cas que ambdues 
ho valoressin necessari, nous instruments de col·laboració que desenvolupin l’actual 
Conveni, incloent-hi els aspectes amb contingut econòmic que puguin valorar 
necessaris un cop complerts els tràmits, els procediments i les normes que els resultin 
respectivament aplicables segons la normativa vigent. 
 
Sisena. Vigència 
 
Aquest Conveni adquireix plens efectes i vigència a partir de la data de la seva 
signatura, les quals s’han de mantenir mentre perduri la situació d’emergència 
sanitària a la ciutat  de Cornellà de Llobregat, tot extingint-se de manera automàtica 
en el moment que el CatSalut així ho comuniqui a l’Ajuntament o, en cas de 
continuïtat de la situació de crisi i absència de comunicació, transcorregut un any des 
de la seva signatura. 
 
No obstant l’anterior, el Conveni pot extingir-se anticipadament per la concurrència 
de les causes generals previstes a la normativa i, igualment, pot ser objecte de 
pròrroga expressa amb un límit màxim total de quatre anys. 
 
Setena. Comissió de seguiment de la cooperació 
 

1. Les parts estableixen una Comissió de seguiment d’aquest Conveni formada per una 
persona representant per cadascuna de les institucions que subscriuen aquest 
Conveni (una pel Departament de Salut, una pel CatSalut i una per l’Ajuntament), 
amb la funció de vetllar pel compliment dels seus objectius i coordinar les mesures 
dels respectius serveis públics implicats. La Comissió s’ha de reunir a petició de 
qualsevol de les parts i pot comptar amb la participació dels serveis tècnics que estimi 
necessaris. 
 

2. La Comissió pot nomenar els equips de treball tècnic necessaris formats per membres 
participants en els serveis municipals, la Secretaria de Salut Pública i en els equips 
d’atenció primària i/o la (Regió Sanitària Barcelona (Àmbit Metropolità Sud), per 
avançar en la consecució de les finalitats del Conveni, en el benentès que els citats 
equips han d’informar la mateixa Comissió de la situació de la col·laboració 
regularment i sempre que aquesta li ho sol·liciti. En el cas que es nomeni més d’un 
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equip de treball tècnic, aquests es poden coordinar en una Oficina tècnica que ha 
d’elevar les seves possibles necessitats i/o conclusions a la Comissió de seguiment. 
 
Vuitena. Naturalesa, règim jurídic i jurisdicció competent 
 

1. Aquest Conveni té naturalesa administrativa, li és d’aplicació la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, així com les normes generals de dret administratiu, els principis de bona 
administració i l’ordenament jurídic en general. 
 

2. La resolució de les diferències en la interpretació i el compliment que poguessin sorgir 
en l’execució d’aquest Conveni correspon, en primer lloc, a l’acord entre les parts i, si 
aquest acord no fos possible, les parts es comprometen a sotmetre’s a mediació 
abans d’iniciar qualsevol reclamació davant la jurisdicció competent. En cas que no 
s’arribés a cap solució extrajudicial, les parts se sotmeten als jutjats i tribunals de la 
jurisdicció contenciosa administrativa de Barcelona 

 
  Novena. Ratificació 
 
De conformitat amb el que estableix l’apartat 3 de l’Acord del Consell de Direcció del 
Servei Català de la Salut de 27 de gener de 1993, de delegació de funcions d’aquest 
òrgan en el director del Servei, aquest Conveni ha de ser sotmès a la ratificació del 
Consell esmentat. 
 
I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest Conveni, se signa 
electrònicament a un sol efecte en el lloc que s’esmenta a l’encapçalament. 
 
Secretària general 
Departament de Salut 
 
L’Alcalde de Cornellà de Llobregat 
 
Director Servei Català de la Salut 
 
La Secretaria General  
 
 
ANNEX 
 
 

1. Objecte i finalitat de l’encàrrec del tractament 
 
Aquest encàrrec de tractament habilita l’Ajuntament (encarregat del tractament), per 
tractar per compte del Departament de Salut (responsable del tractament), les dades 
de caràcter personal necessàries per prestar les actuacions objecte del Conveni. 
  
El tractament consisteix en l’accés a dades corresponents a persones que tinguin el 
seu domicili al municipi de Cornellà de Llobregat per facilitar el seguiment de pacients 
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i coneixement de cadenes de contacte com a mesura per millorar l’efectivitat de 
l’atenció a la salut en l’àmbit comunitari de l’atenció primària i la gestió sanitària de 
la pandèmia. 
 
Per tant, el tractament es limita a l’extracció i consulta de les dades indicades. 
 

2. Identificació de la informació afectada 
 
Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, 
el Departament de Salut (responsable del tractament) posa a disposició de 
l’Ajuntament (encarregat del tractament) la informació inclosa a tractament de 
Vigilància Epidemiològica de Salut Pública, relativa a persones que tinguin el seu 
domicili al (Municipi). 
 

3. Durada 
 
La durada d’aquest encàrrec de tractament està associada al Conveni de col·laboració 
entre el Departament de Salut, el CatSalut i l’Ajuntament, del qual aquest document 
és annex. 
 

4. Obligacions de l’encarregat del tractament 
 
L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a: 
 

a. Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la 
seva inclusió, només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot 
utilitzar les dades per a finalitats pròpies. 
 

b. Tractar les dades d’acord amb les instruccions documentades del responsable 
del tractament. 

 
Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix 
l’RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels 
estats membres, l'encarregat n’ha d’informar immediatament el responsable. 
 

c. Incorporar els tractaments que duu a terme en execució d’aquest contracte al 
seu registre d’activitats del tractament efectuades per compte d’un 
responsable, amb el contingut de l’article 30.2 de l’RGPD. 

 
d. No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització 

expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles. 
 
L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix 
responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el 
responsable ha d’identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de 
comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar 
per procedir a la comunicació. 
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Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització 
internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplicable, 
ha d’informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que 
aquest dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic. 

 
e. No subcontractar cap de les prestacions que formin part de l'objecte d'aquest 

contracte que comportin el tractament de dades personals, tret dels serveis 
auxiliars necessaris per al normal funcionament dels serveis de l'encarregat. 

 
Si cal subcontractar algun tractament, aquest fet s’ha de comunicar prèviament i per 
escrit al responsable, amb una antelació de 30 dies. Cal indicar els tractaments que es 
pretén subcontractar i identificar de forma clara i inequívoca l'empresa 
subcontractista i les seves dades de contacte. La subcontractació es pot dur a terme si 
el responsable no manifesta la seva oposició en el termini establert. 
 
El subcontractista, que també té la condició d'encarregat del tractament, està obligat 
igualment a complir les obligacions que aquest document estableix per a l'encarregat 
del tractament i les instruccions que dicti el responsable. Correspon a l'encarregat 
inicial regular la nova relació, de manera que el nou encarregat quedi subjecte a les 
mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat, etc.) i amb els 
mateixos requisits formals que ell, pel que fa al tractament adequat de les dades 
personals i a la garantia dels drets de les persones afectades. Si el subencarregat ho 
incompleix, l'encarregat inicial continua sent plenament responsable davant el 
responsable pel que fa al compliment de les obligacions. 
 

f. Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les 
quals hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en 
finalitzi l’objecte. 
 

g. Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es 
comprometen, de forma expressa i per escrit, a seguir les instruccions del 
responsable, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat 
corresponents, de les quals cal informar-los convenientment. 
 

h. Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es 
compleix l'obligació que estableix l'apartat anterior. 
 

i. Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de 
les persones autoritzades per tractar dades personals. 
 

j. Assistir el responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets 
següents: 
 

1. Accés, rectificació, supressió i oposició 
2. Limitació del tractament 
3. Portabilitat de dades 
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4. A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa 
l’elaboració de perfils) 
Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió i 
oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de 
decisions individualitzades automatitzades, davant l'encarregat del 
tractament, aquest ho ha de comunicar per correu electrònic a l'adreça 
protecciodedades.salut@gencat.cat. La comunicació s’ha de fer de forma 
immediata i en cap cas més enllà de l’endemà del dia laborable en què s’ha 
rebut la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser 
rellevants per resoldre la sol·licitud. 
 

k. Dret d’informació. Correspon al responsable facilitar el dret d'informació en el 
moment de recollir les dades. 
 

l. Notificació de violacions de la seguretat de les dades. 
 
L'encarregat del tractament ha d’informar el responsable del tractament, sense 
dilació indeguda i en qualsevol cas abans del termini màxim de 72 hores, i a través de 
l’adreça del correu electrònic (definit en el punt j), de les violacions de la seguretat de 
les dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota 
la informació rellevant per documentar i comunicar la incidència. 
 
La notificació no és necessària quan sigui improbable que aquesta violació de la 
seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. 
 
Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent: 
 

1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades 
personals, incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat 
d'interessats afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de 
dades personals afectats. 

 
2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de 

contacte en el qual es pugui obtenir més informació. 
 
3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les 

dades personals. 
 
4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació 

de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures 
adoptades per mitigar els possibles efectes negatius. 

 
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho 
sigui, la informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda. 
 

m. Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions 
d'impacte relatives a la protecció de dades, quan escaigui. 
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n. Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies 

a l'autoritat de control, quan escaigui. 
 

o. Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar 
que compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les 
inspeccions que efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat per ell. 

 
p. Implantar les mesures de seguretat que es deriven de l’aplicació de LOPDGDD. 

En tot cas, cal implantar mecanismes per: 
 

1. Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents 
dels sistemes i serveis de tractament. 
 

2. Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en 
cas d'incident físic o tècnic. 
 

3. Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures 
tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del 
tractament. 
 

4. Seudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau. 
 
També ha d’adoptar totes aquelles altres mesures que, tenint en compte el conjunt de 
tractaments que duu a terme, siguin necessàries per garantir un nivell de seguretat 
adequat al risc. 
 
La documentació relacionada amb la gestió dels riscos, incloent-hi el resultat de les 
auditories periòdiques que es realitzin, pot ser sol·licitada en qualsevol moment pel 
responsable del tractament. 
 

q. Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les 
dades de contacte al responsable. 
 

r. Retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si 
escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació. 

 
La devolució ha de comportar la destrucció de les còpies i l'esborrat total de les dades 
existents en els equips informàtics utilitzats per l'encarregat. 
 
No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament 
bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació. 
 

 
5. Obligacions del responsable del tractament 

 
Correspon al responsable del tractament: 
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a. Lliurar a l'encarregat les dades a les quals es refereix la clàusula 2 d'aquest 

document. 
 
b. Fer una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les 

operacions de tractament que ha d’efectuar l'encarregat. 
 
c. Fer les consultes prèvies que correspongui. 
 
d. Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregat compleixi l’RGPD. 
 
e. Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories. 

 
...- “ 
 
Segon.- Trametre còpia d’aquest acord i el conveni a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’article 309.1 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de 
juny). 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, al Servei Català de la Salut, als/a les portaveus dels grups polítics 
municipals i a la representació sindical d’aquest Ajuntament. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a la propera Comissió Informativa de 
Polítiques Socials i Comunitàries.” 
 

 
... 

 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

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 deu hores i un minut, de la qual s’estén la present 
acta, que és signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi, el Secretari 
Gral Accidental, 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. 
 
 


