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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

ACTA NÚM.6/2020 

 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 06 DE 
MARÇ DE 2020. 
 

 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les nou hores i trenta minuts, 
del dia 06 de març de dos mil vint, es reuneixen a la sala de sessions 
d’aquest Ajuntament, 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, 
sota la Presidència del senyor Alcalde, i assistits per mi, la Secretària 
General. 
 
 

ASSISTENTS 
 
 
Alcalde    Sr. Antonio Balmón Arévalo 
 
 
Primer Tinent d'Alcalde  Sr. Antonio Martínez Flor 
 
 
Tinents i Tinentes d'Alcalde  Sra. Emilia Briones Matamales 
    Sr. Claudio Carmona Vargas 
    Sr. Sergio Fernández Mesa 
    Sra. Rocío García Pérez 
    Sr. Ot García Ruiz 
    Sra. Joana Piñero Romera 
 
 
Secretària General                   Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor                                Sr. Juan Ramón Sagalés Guillamón 
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També assisteix, per indicació de l’Alcaldia la senyora Gemma Escofet Mata, 
Cap executiva dels Serveis Centrals, que actua en aquesta Junta amb veu 
però sense vot. 
 
 
Per l’Alcaldia-Presidència, es declara oberta la sessió, i es passa a despatxar 
els assumptes que integren l’Ordre del Dia i que són els que s’indiquen a 
continuació: 
 
 
 

I 
 

PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
 
 
Punt primer.- Aprovar les actes números 04/2020 i 05/2020 corresponent a 
les sessions celebrades el dia 21 de febrer de 2020. 
 

Aprovar Actes núm. 04/2020 i 05/2020 
 

 
Per la Secretària es dóna lectura a les actes números 04/2020 i 05/2020 
corresponent a les sessions del dia 21 de febrer de 2020, que són aprovades 
per unanimitat. 
 
 
 
 

II 
 

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L’ALCALDIA 
 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ  
 
Punt segon.- Rectificar l’error material detectat al pacte sisè de la minuta 
del Contracte-Programa amb l’Empresa Procornellà, per al finançament de 
la gestió de les activitats del Parc Esportiu Llobregat, de l’equipament 
esportiu Can Mercader, de la Fira, del Centre d’Empreses, del Viver 
d’Empreses, de l’Auditori de Cornellà, del Departament de Planejament i 
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Gestió Urbanística, per als exercicis 2020 i 2021, aprovat per la Junta de 
Govern Local en sessió de data 21 de febrer de 2020. 
 

Rectificar error material Contracte-Programa 
amb Procornellà. 

 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 21  de febrer de 
2020, d’aprovació de la minuta del Contracte-Programa amb l’Empresa Municipal 
de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà de Llobregat, S.A. 
(PROCORNELLÀ) per al finançament de la gestió de les activitats del Parc Esportiu 
Llobregat, de l’Equipament esportiu Can Mercader, de la Fira, del Centre 
d’Empreses, del Viver d’Empreses, de l’Auditori de Cornellà i del Departament de 
Planejament i Gestió Urbanística, per als exercicis 2020 i 2021. 
 
Atès que s’ha observat un error material al pacte sisè del Contracte-Programa, ja 
que on diu “DOS MILIONS SET-CENTS QUARANTA MIL EUROS (2.740.000€)”, hauria 
de dir “DOS MILIONS TRES-CENTS NORANTA MIL EUROS (2.390.000€)”. 

 
Atès allò que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’aoctubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques, en relació a la 
rectificació d’ofici dels errors materials existents en els actes administratius. 
 
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  2497/2019, de data 20 de juny de 2019, que va ser publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 2 de juliol de 2019, aquest 
Regidor Delegat d’Economia i Administració proposa l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Rectificar l’error material observat a l’Acord de la Junta de Govern Local  en 
sessió de data 21  de febrer de 2020, d’aprovació de la minuta del Contracte-
Programa amb l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de 
Cornellà de Llobregat, S.A. (PROCORNELLÀ) per al finançament de la gestió de les 
activitats del Parc Esportiu Llobregat, de l’Equipament esportiu Can Mercader, de la 
Fira, del Centre d’Empreses, del Viver d’Empreses, de l’Auditori de Cornellà i del 
Departament de Planejament i Gestió Urbanística, per als exercicis 2020 i 2021. 
 
Al pacte sisè del Contracte-Programa on diu “DOS MILIONS SET-CENTS QUARANTA 
MIL EUROS (2.740.000€)”, ha de dir “DOS MILIONS TRES-CENTS NORANTA MIL 
EUROS (2.390.000€)”, quedant redactat el text íntegre de la minuta d’aquest 
Contracte-Programa com segueix: 
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CONTRACTE PROGRAMA  
 
PERÍODE BIANUAL: 2020 – 2021 
ANUALITAT: 2020 
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
 
EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I ECONÒMICA DE CORNELLÀ, 
SA (PROCORNELLÀ) 
 
ÀREES DE GESTIÓ DE LES ACCIONS: PARC ESPORTIU LLOBREGAT, EQUIPAMENT 
ESPORTIU CAN MERCADER, FIRA DE CORNELLÀ, CENTRE D’EMPRESES, VIVER 
D’EMPRESES, AUDITORI DE CORNELLÀ I EL DEPARTAMENT DE PLANEJAMENT I GESTIÓ 
URBANÍSTICA. 
 

 
 

A Cornellà de Llobregat, a ..... de .......... de 2020 
 
 

REUNITS: 
 
 
D’una part, el Sr. Antonio Balmón Arévalo, Alcalde Presient de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, assistit per la senyora Carmen Alonso Higuera, Secretària 
General d’aquest, que dóna fe de l’acte, i 
 
D'altra part,  el Sr. Sergio Fernandez Mesa  i el Sr. Ernest Marco Fernandez, amb DNI 
núm. 46.559.573 - Y  i 35.006.167 - Y, respectivament. 
 

ACTUEN: 
 
 
El senyor Alcalde, en nom i representació de l’Excel·lentíssim Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, de conformitat amb el que disposa l’article 21.1.b) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en execució de l’acord 
del Ple extraordinari de data 15 de juny de 2019, assistit per la Secretària General 
de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, que dóna fe de l’acte.  
 
Els primers, en nom i representació i en qualitat de Conseller Delegat, i Gerent de 
administració i finances, respectivament, de l’empresa municipal de PROMOCIÓ 
SOCIAL, URBANA I ECONÒMICA DE CORNELLÀ, S.A. (PROCORNELLÀ), amb domicili al 
carrer Albert Einstein, número 47 - 49,  de Cornellà de Llobregat, CIF A- 58283342. 
  
Segons l’escriptura de fusió autoritzada pel Notari de Cornellà Sr. Manuel A. 
Benedito, amb el seu núm. de protocol 440, a data de 20 de maig de 2011, inscrita a 
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data de 10 de juny de 2011 al Registre Mercantil de Barcelona en el foli 144, tom 
39966, full B-23536, inscripció 75ª. 
 
Consten les facultats dels compareixents, del primer, a l’acord aprovat en la sessió 
del Consell d’Administració celebrada el 24 de juliol de 2019, acords que es van 
elevar a públic mitjançant escriptura atorgada el dia 30/07/2019 davant la Notaria 
María Blanca Rodríguez Coladas, número 764 de protocol, i inscrita a data de 2  de 
setembre de 2019, al Registre Mercantil de Barcelona, al volum: 42998, foli:19, full: 
B23536, inscripció: 96; i del segon,  per acord del Consell d’Administració celebrat en 
data 17 de desembre de 2015, ; i per escriptura  d’elevació a públic dels acords 
socials, atorgada front el Notari Manuel A. Benedito Roig, el dia 10 de febrer de 
2016, núm. 123 de protocol, i inscrita en data 5 d’abril de 2016, al Volum: 42998, 
Foli: 17, Full B 23536, Inscripció: 91. 

  
Es reconeixen mútuament capacitat d’obrar i legal necessàries per atorgar el present 
document i lliure i voluntàriament.  
 

MANIFESTEN: 
 
l.- Que PROCORNELLÀ, és una societat privada municipal amb personalitat jurídica 

pròpia, el capital social de la qual pertany de forma íntegra a l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, la qual fou creada per a satisfer necessitats d’interès 
general que no tenen caràcter industrial o mercantil. 

 
II.-Que a tenor de l’article 2 dedicat a l’objecte social dels Estatuts de 

PROCORNELLÀ, entre les finalitats compreses dins l’objecte social d’aquesta 
societat municipal, trobem: 

 
A) El desenvolupament d’activitats de prestació de serveis públics, relacionats 

amb l’àmbit esportiu; i l’assumpció de la realització d’activitats i serveis 
especialitzats que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat o els poders 
adjudicadors que en depenen li encomanin. 
 

B) La realització d’activitats pròpies, amb l’objectiu de fomentar la imatge de 
Cornellà com a nucli industrial, empresarial, comercial i cultural, a través de 
l’organització i programació d’actes i esdeveniments de fires i congressos; 
mitjançant la prestació de serveis d’assessorament empresarial i informació a 
tota classe d’empreses sobre temes fiscals, financers i laborals; el 
recolzament de la col·laboració entre la indústria, l’empresa, el comerç i la 
cultura i les institucions; la modernització de l’estructura productiva amb 
formulació de propostes de creació de noves activitats industrials, comercials 
i culturals, tant públiques com privades. 

 
C) La realització d’estudis urbanístics, incloent en ells la redacció de plans 

d’ordenació, instruments de gestió urbanística i projectes d’urbanització i la 
iniciativa per la a la seva tramitació i aprovació. 
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III.- Que L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (L’AJUNTAMENT), vol incentivar i 
col·laborar en l’activitat de PROCORNELLÀ en matèria de promoció social, 
urbana i econòmica de la ciutat, per la qual cosa, vol atorgar el present contracte 
– programa, pel seu desenvolupament per part de PROCORNELLÀ. 

 
IV.- Que l’execució del contracte – programa, es realitzarà per àrees de gestió de 

PROCORNELLÀ, quedant inclosa accions dels següents equipaments municipals 
adscrits a PROCORNELLÀ: el Parc Esportiu Llobregat, que inclou la Ludoteca i el 
Centre cívic, l’Equipament Esportiu de Can Mercader, la Fira de Cornellà, el 
Centre d’Empreses,  el Viver d’Empreses, l’Auditori de Cornellà. També s’inclou el 
Departament de Planejament i Gestió Urbanística. 

 
V.- Que per tal d’establir les línies d’actuació, les accions, els objectius i les finalitats 
a assolir, el seu desenvolupament per àrees, els instruments de seguiment, control, i 
avaluació de l’activitat, així com el finançament amb càrrec a la partida 
pressupostària corresponent de l’Ajuntament, les parts atorguen el present 
document, en la més formal qualitat de CONTRACTE – PROGRAMA, que es regirà 
pels següents  
 

PACTES 
 
PRIMER.- CONTRACTE – PROGRAMA  
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb la finalitat d’incentivar i col·laborar en 
l’activitat que en matèria de promoció social, urbana i econòmica de la ciutat 
desenvolupa PROCORNELLÀ, atorga el present contracte – programa. 
 
SEGON.- TERMINI DE VIGÈNCIA 
 

Aquest CONTRACTE – PROGRAMA, s’estableix per un període bianual, pels 
exercicis 2020 i 2021, i per tant, el termini comprès entre l’1 de gener de 
2020 i fins a 31 de desembre de 2021.  
 
No obstant, el conveni s’extingirà, amb caràcter general, per acord de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat o renúncia de PROCORNELLÀ, en el 
seu cas.  
 
TERCER.- DESENVOLUPAMENT PER ÀREES DE GESTIÓ  
 
L’execució del contracte – programa, es realitzarà per àrees de gestió de 
PROCORNELLÀ, quedant inclosa la gestió dels següents equipaments municipals, 
tots ells adscrits a PROCORNELLÀ per la seva gestió i explotació en el marc 
d’activitats d’interès general per la ciutat: el Parc Esportiu Llobregat, que inclou la 
Ludoteca i el Centre cívic; l’Equipament Esportiu de Can Mercader, la Fira de 
Cornellà; el Centre d’Empreses, el Viver d’Empreses i l’Auditori de Cornellà. També 
s’inclou el Departament de Planejament i Gestió Urbanística. 
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QUART.- LÍNIES D’ACTUACIÓ, ACCIONS I OBJECTIUS PER ÀREES DE GESTIÓ 
 
Les línies d’actuació, les accions i els objectius del CONTRACTE – PROGRAMA, seran 
per cadascuna de les àrees implicades, les següents:  
 
4.1.- Parc Esportiu Llobregat: finançament de totes les activitats i cursos que es fan i 

dels quals es beneficien els usuaris i abonats.  
 
4.2.- Centre Cívic i Ludoteca del PELL: finançament de totes les activitats i cursos que 

es fan i dels quals es beneficien els usuaris.  
 
4.3.- Equipament Esportiu de Can Mercader: finançament de totes les activitats i 

cursos que es fan i dels quals es beneficien els usuaris i abonats. 
 
4.4.- Fira de Cornellà: col·laborar econòmicament en les despeses necessàries dels 

esdeveniments firals que organitza PROCORNELLÀ per sí mateixa, com és: “Saló 
de la Immersió”, en tractar-se de l’esdeveniment firal més important i de més 
prestigi que es duu a terme a la ciutat de Cornellà de Llobregat, amb una 
participació i impacte nacional i internacional i d’una trajectòria demostrada 
de molts anys. També col·laborar econòmicament en el manteniment i les 
despeses del funcionament de les instal·lacions que permeten celebrar diverses 
activitats com convencions, fires i activitats diverses. 

 
4.5.- Centre i Viver d’Empreses: dotar de finançament suficient el servei de creació 

d’empreses i al servei de consolidació i creixement, que són serveis que presten 
el Centre i el Viver en benefici dels usuaris i interessats, pel qual no es percep 
cap contraprestació, en ser una activitat d’interès municipal.  

 
4.6.-Auditori de Cornellà: col·laborar econòmicament en la realització de les 

programacions anuals,  de primavera i tardor, de música, teatre i dansa de 
l’Auditori, per considera-les activitats d’interès general. 

 
4.7.- Departament de Planejament i Gestió Urbanística: l’objectiu és dur a terme, 

com a servei tècnic de l’Ajuntament, seguir i completar la redacció dels Plans 
de Millora Urbana i Polígons d’Actuacions Urbanístic que desenvolupa el 
planejament vigent. 

 
El desenvolupament del PAU comporta la redacció en cada cas dels projectes de 
reparcel·lació i urbanització corresponents. 

 
CINQUÈ.- DESGLOSSAMENT DELS PROJECTES PER ÀREES DE GESTIÓ 
 
Els conceptes específics que per a cada àrea de gestió s’entendran inclosos en 
l’àmbit d’aplicació del present CONTRACTE – PROGRAMA, i per tant, podran ser 
subvencionables per part de l’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ, en els termes dels 
pactes sisè i desè d’aquest, són els següents: 
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5.1.- Parc Esportiu Llobregat, Ludoteca i Centre cívic 
 
Parc Esportiu Llobregat 
 
 

SUBMINISTRAMENT MANTERIAL SERVEIS 
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 
REPARACIONS I CONSERVACIONS 
PRIMES D’ASSEGURANCES 
PUBLICITAT I PROPAGANDA 
SUBMINISTRAMENTS 
ALTRES SERVEIS 
DESPESES DE PERSONAL 

 
 
Ludoteca Parc Esportiu Llobregat 
 
 

SUBMINISTRAMENT MANTERIAL SERVEIS 
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 
DESPESES DE PERSONAL 
PRIMES D’ASSEGURANCES 
PUBLICITAT I PROPAGANDA 

 
 
Centre cívic Parc Esportiu Llobregat 
 
 

SUBMINISTRAMENT MANTERIAL SERVEIS 
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 
DESPESES DE PERSONAL 
PUBLICITAT I PROPAGANDA 
ALTRES SERVEIS 

 
 
5.2.- Equipament Esportiu de Can Mercader 
 
 

SUBMINISTRAMENT MANTERIAL SERVEIS 
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 
REPARACIONS I CONSERVACIONS 
PRIMES D’ASSEGURANCES 
PUBLICITAT I PROPAGANDA 

             SUBMINISTRAMENTS 
            ALTRES SERVEIS 
            DESPESES DE PERSONAL 
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5.3.- Fira de Cornellà 
 
 
“Saló de la Immersió”: comercialització i promoció del Saló, que compren els 
conceptes següents: 
 
 

    SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS 
    REPRESENTACIÓ, RELACIONS PÚBLIQUES 
    VIATGES 
    LLOGUER SERVEIS/DECORACIÓ 
    MATERIAL GRÀFIC 
    CAMPANYA PUBLICITARIA 
    ROTULACIÓ - BANDEROLES 
    FOTOGRAFIA I VÍDEO 

 
 
Altres despeses de manteniment i funcionament del recinte firal: 
 
 

TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES  

REPARACIONS I CONSERVACIÓ 

TELEFON 

AIGUA 

ELECTRICITAT 

MATERIAL OFICINA 

MATERIAL INFORMATICA 

LOCOMOCIÓ 

SUSCRIPCIONS PUBLICACIONS 

SALARIS PERSONAL FIRA 

SEGURETAT SOCIAL PERSONAL FIRA 
 
 
5.4.- Centre i Viver d’Empreses  
 
 
El servei de creació d’empreses i consolidació i creixement, el qual es desglossa, en 
les següents activitats: 
 
- Seminaris de sensibilització a instituts i a col·legis de primària. 

- Sessions informatives a emprenedors. 

- Suport a Plans de viabilitat a emprenedors. 
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- Assessorament a emprenedors. 

- Suport a Plans de viabilitat a empreses. 

- Seguiments econòmics. 

- Assessorament a empreses. 

- Suport a la capitalització de l’atur. 

- Constitució d’empreses. 

- Jornades de formació. 

- Jornades d’interés empresarial. 

- Tallers de networking. 

- Suport a la recerca de finançament a empreses. 

- Recolzament d’idees de negoci de base tecnològica. 

- Participació en programa Reempresa. 

- Cursos de Formació Continua.  

 
Les despeses elegibles que afectaran aquestes dues àrees seran els costos del 
personal adscrit i les despeses de material, consums i serveis afectes a aquestes 
àrees. 
 
 
5.5.- Auditori de Cornellà 
 
 
La programació anual de teatre, música i dansa, amb un mínim de vuit actuacions a 
la primavera, i vuit actuacions a la tardor.  També s’inclou la programació Sala 
2.CAT i la programació infantil, que s’anomena “Berenem a l’Auditori!”. 
 
Les despeses elegibles que afectaran a aquesta àrea seran les necessàries per 
realitzar la programació, com: treballs realitzats per altres empreses, material 
gràfic, publicitat, etc. I les despeses de personal adscrit a l’àrea, així com les 
despeses indirectes dels serveis centrals. 
 
 
5.6.- Departament de Planejament i Gestió Urbanística 
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Els objectius del departament són per a l’any 2020 estaria previst continuar en el 
desenvolupament de diferents sectors. 
 
Durant l’any 2020, seguirem completant la redacció dels Plans de Millora Urbana i 
Polígons d’Actuacions Urbanístic que desenvolupa el planejament vigent. 
 
En concret, el Projecte d’Urbanització i Reparcel·lació del Pla de Millora Urbana 1, la 
redacció del Pla de Millora Urbana 2, la modificació del PGM a l’àmbit del Pla de 
Millora Urbana 5, la redacció de la modificació de l’entorn Montesa, la redacció de 
la modificació del PAU 4 Priorat i la Revisió i actualització del PAUM aprovat a l’any 
2015. 
 
Les despeses elegibles que afectaran aquest Departament seran els costos del 
personal adscrit i les despeses de material, consums i serveis afectes a aquesta àrea, 
així com els treballs realitzats per altres empreses. 
 
PROCORNELLÀ podrà sol·licitar a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, de 
modificar les línies d’actuació, les accions, els objectius o les àrees de gestió, de 
forma degudament justificada i fins a l’import màxim establert en la clàusula 
següent. 
 
 
SISÈ.- Import del contracte – programa  
 
 
L’import total del contracte – programa per l’any 2020 serà de DOS MILIONS TRES-
CENTS NORANTA MIL EUROS (2.390.000 €), desglossat segons el següent detall: 

 
EQUIPAMENTS ESPORTIUS    

Activitats i cursos Parc Esportiu Llobregat   894.200 € 

Activitats i cursos que es realitzaran a la Ludoteca i Centre Cívic 
del PELL   175.000 € 

Activitats i cursos Equipament Esportiu Can Mercader   236.300 € 

TOTAL    1.305.500 € 

    

FIRA DE CORNELLÀ    

 
Aportació per les campanyes publicitàries i de promoció i comercialització dels 
salons 

 
 Immersió   26.000 €  

 Despeses manteniment i infraestructura recinte firal   114.000 €  

 TOTAL   140.000 €  
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CENTRE D’EMPRESES                                                                                                 70.000 € 
 

 

Aportació servei de creació d’empreses i al servei de 
consolidació i creixement, 

VIVER D’EMPRESES 

Aportació servei de creació d’empreses i al servei de 
consolidació i creixement, 

  44.200 € 

 

   AUDITORI   460.000 € 
 
 

  
Aportació a la programació cultural teatre, música i 
dansa    

 

 

PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA                
                
370.300 €  

 

 

Despeses del departament 

             
 

 TOTAL  2.390.000 €  

 
 

L’import del CONTRACTE PROGRAMA i el detall per a l’exercici 2021, es determinarà 
en l’aprovació del pressupost de PROCORNELLÀ I DE L’AJUNTAMENT per a l’exercici 
2021, i es formalitzarà mitjançant ADDENDA al present CONTRACTE – PROGRAMA. 
 
 
SETÈ.- Previsió de resultats a obtenir 
 
 
Els resultats que es volen obtenir amb el CONTRACTE PROGRAMA, són, per àrees de 
gestió, les línies d’actuació, i les accions següents: 
 
 
7.1.- Parc Esportiu Llobregat 
 
 
Parc Esportiu Llobregat: els resultats mínims a obtenir en cada un dels exercicis 
programats, són el manteniment d’un número d’abonats proper als 3.000, la 
realització d’un mínim de 20 cursos de natació trimestrals, la realització d’un mínim 
de 100 activitats dirigides setmanals i la realització d’activitats per la gent gran. 
 
Centre Cívic: l’organització i realització d’un mínim de 15 cursos trimestrals, amb 
una inscripció mínima del 50% de les places ofertades. 
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Ludoteca: la participació mínima en les activitats de la Ludoteca, d’un mínim de 50 
nens entre setmana i de 30 més els caps de setmana, d’entrades puntuals. 
 
 
7.2.- Equipament Esportiu Can Mercader 
 
 
Els resultats mínims a obtenir en cada un dels exercicis programats, són el 
manteniment d’un número d’abonats proper als 2.000, la realització d’un mínim de 
15 cursos de natació trimestrals i la realització d’un mínim de 75 activitats dirigides 
setmanals. 
 
 
7.3.- Fira de Cornellà 
 
 
Saló de la Immersió: és el saló de submarinisme més important que es realitza a 
Espanya i l’objectiu és seguir sent únics, amb un mínim de 90 expositors nacionals i 
internacionals, amb uns resultats econòmics equilibrats i una superfície bruta 
mínima d’exposició de 3.000 m2.  
 
Fires, convencions i activitats diverses: l‘objectiu es celebrar durant l’any 2020, un 
mínim de 7 fires i/o convencions i tres activitats diverses més.  
 
 
7.3.- Centre i Viver d’Empreses  
 
 
Pel que fa a l’àrea de creació d’empreses i al servei de consolidació i creixement, es 
volen seguir fent totes les activitats enumerades en el desglossament de les 
activitats, en un nombre suficient i aproximat de: 
 
- Seminaris de sensibilització a instituts: 5 amb 100 assistents en total. 

- Seminaris de sensibilització a col.legis de primària (Programa CUEME): 2 amb 60 
assistents en total. 

- Sessions informatives a emprenedors: 30 sessions. 

- Suport a Plans de viabilitat a emprenedors : 50 plans . 

- Assessorament a emprenedors: un mínim de 150 emprenedors, amb 800 hores. 

- Suport a Plans de viabilitat a empreses: 40 plans. 

- Assessorament a empreses: un mínim de 100 empreses, amb 800 hores. 
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- Suport a la capitalització de l’atur: un mínim de 10 empreses. 

- Constitució d’Empreses: 30 empreses. 

- Seguiment econòmic a empreses allotjades: un mínim de 10 empreses. 

- Jornades de formació: un mínim de 30 jornades. 

- Tallers de networking amb empreses allotjades: un mínim de 3 tallers. 

- Suport a la recerca de finançament a empreses : 500.000 euros 

- Recolzar  idees de negoci de base tecnològica en el marc del Programa 
d’acceleració Cornella Open Future : 10 projectes/any. 

- Jornades de Formació COF: 20 sessions/any 

- Participació en Programes Reempresa: 50 hores/any. 

- Cursos de formació contínua: 2 cursos/any. 

 

7.4.- Auditori de Cornellà 
 
 
L’objectiu és mantenir el nivell de qualitat i la quantitat d’actuacions anuals de 
música, teatre i dansa, al voltant de vuit actuacions, en la programació de 
primavera i tardor. Es segueix amb la programació de la Sala 2.CAT i la programació 
infantil “Berenem a l’Auditori!”. 
 
L’aforament del teatre ens permet pensar en una assistència de públic al voltant de 
les 8.000 persones, pel total de les actuacions. 
 
 
7.5.- Departament de Planejament i Gestió Urbanística 
 
 
En concret, el Projecte d’Urbanització i Reparcel·lació del Pla de Millora Urbana 1, la 
redacció del Pla de Millora Urbana 2, la modificació del PGM a l’àmbit del Pla de 
Millora Urbana 5, la redacció de la modificació de l’entorn Montesa, la redacció de 
la modificació del PAU 4 Priorat i la Revisió i actualització del PAUM aprovat a l’any 
2015. 
 
 
VUITÈ.- Instruments de seguiment i control 
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PROCORNELLÀ es compromet a: 
 
 
a) Elaborar i trametre a la Intervenció General de l’Ajuntament de Cornellà 

de Llobregat, durant el primer trimestre de l’any següent, una Memòria de 
les actuacions realitzades en el marc d’aquest contracte – programa, on 
s’incloguin les despeses i els ingressos generats en cada una d’aquestes 
àrees, degudament relacionats, a efectes de seguiment i control. 

 
b) Facilitar a la Intervenció General de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 

tota la documentació accessòria i complementària que sigui requerida a 
l’efecte de la lletra a) anterior, i en justificació de la despesa elegible.  

 
c) Retornar, en el seu cas, dins els trenta dies següents al requeriment en 

aquest sentit i a favor de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, els 
imports relatius a despeses elegibles no justificades degudament, segons 
es posi de manifest durant el control, prèvia audiència de PROCORNELLÀ 
pel termini de quinze dies. 

 
Del resultat de les actuacions de control, se’n informarà al mateix òrgan que hagi 
aprovat aquesta addenda del contracte – programa. 
  
 
NOVÈ.- Finançament I FORMA DE PAGAMENT  
 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat finançarà aquesta addenda del contracte 
programa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries de l’exercici 2020: 
  
0774.1510A.4490000 Empreses municipals /PROCORNELLÀ – Planejament 
urbanístic 

0774.3330C.4490000 Empreses municipals/PROCORNELLÀ - Auditori 

0774.3371G.4490000 Empreses municipals/PROCORNELLÀ – Centre Cívic i Ludoteca 

0774.3420C.4490000 Empreses municipals/PROCORNELLÀ – PELL 

0774.3420C.4490001 Empreses municipals/PROCORNELLA – Can Mercader 

0774.4311A.4490000 Empreses municipals/PROCORNELLÀ – Fira 

0774.4330A.4490000 Empreses municipals/PROCORNELLA – Centre d’Empreses 

0774.4330A.4490001 Empreses municipals/PROCORNELLA – Viver d’empreses 

 

La subvenció anirà vinculada a la justificació de la despesa elegible i al compliment 
dels objectius fixats en un percentatge mínim del 50%.  
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L’Ajuntament de Cornellà abonarà l’import d’aquest contracte – programa en el 
mes de febrer, un cop aprovat el mateix, per la Junta de Govern Local. 
 
Per l’exercici 2021, s’haurà d’atorgar una ADDENDA al present CONTRACTE - 
PROGRAMA, que fixi el import, les línies d’actuació, les accions i àrees 
subvencionables que s’hi inclouen, en funció del crèdit disponible i la valoració 
obtinguda del Programa aportat per PROCORNELLÀ.  
 
 
DESÈ.- OBLIGACIONS DE PROCORNELLÀ 
 
 
PROCORNELLÀ, com a beneficiària del CONTRACTE PROGRAMA, es compromet a: 
 
a) Complir les condicions que s’han establert en aquest document. 

b) Comunicar a L’AJUNTAMENT qualsevol variació que es produeixi amb el 
programa subvencionat i qualsevol alteració en les seves condicions. 

c) Facilitar a L’AJUNTAMENT, tota la informació que li requereixen relativa al 
desenvolupament del programa. 

d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que, en relació amb les 
subvencions concedides, es practiquin, en el seu cas, per l’òrgan 
competent. 

e) Fer constar en la informació, publicitat  o documentació de les línies 
d’actuació incloses en el programa, que està subvencionat per 
L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. 

 
 
ONZÈ.- INCOMPLIMENT 
 
 
En el cas que no s’assoleixin els resultats previstos en el pacte setè, PROCORNELLÀ 
haurà de retornar la quantitat proporcional al resultat obtingut en relació amb el 
previst i amb el finançament de l’àrea d’activitat que correspongui. 
 
Si el cost justificat (despeses menys ingressos de l’activitat) fos inferior a la 
subvenció assignada, en relació amb cada una de les àrees d’activitat, 
PROCORNELLÀ haurà de retornar la quantitat no justificada, més els corresponents 
interessos de demora. 
 
 
DOTZÈ.- NATURALESA DEL CONTRACTE-PROGRAMA 
 
 
El present CONTRACTE-PROGRAMA té naturalesa administrativa i subvencional, i és 
de caràcter instrumental, atès que PROCORNELLÀ, és una societat privada 
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municipal, de capital íntegrament de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, el 
pressupost de la qual s’integra en el pressupost consolidat de l’Ajuntament.  
 
En conseqüència, les diferències en la interpretació i desenvolupament d’aquest, 
seran resoltes per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 
I en prova de conformitat i acceptació del seu contingut, obligant-se en tots els seus 
extrems, signant les parts el present contracte, per duplicat exemplar i a tots els 
efectes, al lloc  i la data establerts en el encapçalament.  
 
 
Sr. Antonio Balmón Arévalo 
Alcalde 
 

Davant meu 
Carmen Alonso Higuera 
Secretària General 
 

 
 
 
Sgt. Sergio Fernandez Mesa Sgt. Ernest Marco Fernandez 
Conseller delegat 
PROCORNELLÀ 

Gerent d’administració i finances 
PROCORNELLÀ 

 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà S.A. (PROCORNELLÀ), per al seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica Municipal, en conformitat i amb l’abast del que disposem la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord al Registre de Convenis de col·laboració i cooperació 
de la Generalitat, acompanyat d’una còpia de la seva formalització, dins dels tres 
mesos següents a aquesta, en els termes i als efectes previstos a la Resolució de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 2017. 
 
Cinquè.- Trametre còpia del Contracte-programa, un cop signat a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, en conformitat amb el que disposa l’art. 18 de la Llei 
38/2003 General de Subvencions. 
 

... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
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Punt tercer.- Aprovar l’inici de l’expedient de contractació de les “obres de 
millora de seguretat dels carrils bici de Cornellà de Llobregat”. 
 

Aprovar inici exp “Obres millora  
seguretat carril bici”.  

 

 
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: Obres 
Objecte del contracte: Obres per la millora de seguretat dels carrils bici de Cornellà de 
Llobregat 
Tramitació: Ordinària 
Procediment d’adjudicació: Obert-Simplificat 
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat-preu 
 
Vist l’informe emès al respecte per la Cap del Departament de Contractació, la 
Secretària General i l’Interventor. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret 2019/2497 de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
província de data 2 de juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Economia i 
Administració proposa l’adopció dels presents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Iniciar expedient de la següent contractació: 
Naturalesa: Obres 
Objecte del contracte: Obres per la millora de seguretat dels carrils bici de Cornellà de 
Llobregat 
Tramitació: Ordinària 
Procediment d’adjudicació: Obert-Simplificat  
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat-preu 
 
Segon.- Aprovar el Plec de Condicions Economicoadministratives Particulars de la 
contractació, que figura com a annex I. 
 
Tercer.- Autoritzar la despesa de 400.103,19 euros (IVA exclòs), més 84.021,67 euros  
d’IVA (21%), 484.124,86 euros IVA inclòs, amb aplicació a la partida pressupostària 
0011.1532A.6190000 del vigent pressupost de Despeses. 
 
Quart.- Convocar procediment obert-simplificat per a l’adjudicació de l’esmentada 
contractació, de conformitat amb l’article 159 de la Llei 9/2017, de CSP de 8 de 
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novembre, donant publicitat a la licitació mitjançant anunci en el Perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Cornellà. 
 
Cinquè.- Establir que en el present procediment no procedeix clàusula de revisió de 
preus conforme a allò establert en el Plec de Condicions Particular. 
 
Sisè.- Comunicar les dades relatives a aquest contracte al Registre Públic de 
Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el termini dels 
tres mesos següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que preveu la 
Llei 9/2017 de 8 de novembre difondre el contingut d’aquesta resolució en 
compliment del principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i 
permanent al Portal de Transparència, en compliment i amb l’abast del que disposa 
 la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació 
i Bon Govern de Catalunya. 
 
Setè.- Comunicar el present acord al Departament d’Estudis i Actuacions 
Ambientals.» 

 
... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 
Punt quart.- Estimar la sol.licitud formulada per l’empresa Ferkuma 
Maquinaria S.L., i aprovar la substitució de la fiança definitiva dipositada 
en aval, per una fiança en metàl.lic del contracte de les Obres per a la 
millora de l’accessibilitat de l’entorn de l’edifici del carrer Avellaner. 
 

Aprovar substitució fiança contracter 
“Obres accessibilitat entorn edifici 
c/Avellaner” 

 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’expedient instruït per la contractació amb les següents característiques : 
Naturalesa: Obres 
Objecte del contracte: Obres per a la  millora de l'accessibilitat de l'entorn de l'edifici 
del carrer Avellaner. 
Tramitació: Ordinària 
Procediment d’adjudicació: Obert Simplificat. 
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat-preu 
Acord Adjudicació: Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 24 de desembre de 
2018. 
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Adjudicatari: FERKUMA MAQUINARIA S.L. 
 
Vist que l’empresa FERKUMA MAQUINARIA S.L., en data 18 de desembre de 2018 va 
presentar la garantia definitiva per import de 16.523,34.- euros, donant compliment a 
l’article 150.2 de la Llei 9/2017 de CSP, de 8 de novembre. 
 
Vist que l’empresa FERKUMA MAQUINARIA S.L. va sol·licitar mitjançant instància de 
data 21 de febrer de 2020 amb Registre d’Entrada General 2020-7446-E l’autorització 
de la substitució de la garantia definitiva entregada mitjançant aval per un dipòsit en 
metàl-lic. 
 
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.- Estimar la sol·licitud formulada per l’empresa FERKUMA MAQUINARIA S.L. 
en data 21 de febrer de 2020, i aprovar la substitució de la fiança definitiva 
dipositada en aval per import de 16.523,34.- euros del contracte de les Obres per a la  
millora de l'accessibilitat de l'entorn de l'edifici del carrer Avellaner, per una nova 
fiança en metàl-lic del mateix import. 
 
Segon.- Retornar la fiança definitiva dipositada mitjançant aval a l’empresa 
FERKUMA MAQUINARIA S.L.per import de 16.523,34.- euros, prèvia presentació de la 
corresponent fiança en metàl-lic pel mateix import. 
 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Tresoreria Municipal i a l’empresa FERKUMA 
MAQUINARIA S.L. » 

... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 
Punt cinquè.- Aprovar l’inici de l’expedient de contractació del 
“Subministrament d’arbres i els corresponents treballs de plantació 
d’aquests a la via pública i escoles de la ciutat de Cornellà de Llobregat”. 
 

Aprovar inici exp. “Subminist. Arbres 
i plantació a via pública i escoles”” 

 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
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... 
 
Vist l’expedient instruït per a la contractació amb les següents característiques: 
Naturalesa: Subministrament 
Objecte del contracte: Subministrament d’arbres i els corresponents treballs de 
plantació d’aquests a la via pública i escoles de la ciutat de Cornellà de Llobregat 
Tramitació: Ordinària 
Procediment d’adjudicació: Obert-Simplificat 
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat-preu 
 
Vist l’informe emès al respecte per la Cap del Departament de Contractació, la 
Secretària General i l’Interventor. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret 2019/2497 de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
província de data 2 de juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Economia i 
Administració proposa l’adopció dels presents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Iniciar expedient de la següent contractació: 
Naturalesa: Subministrament 
Objecte del contracte: Subministrament d’arbres i els corresponents treballs de 
plantació d’aquests a la via pública i escoles de la ciutat de Cornellà de Llobregat 
Tramitació: Ordinària 
Procediment d’adjudicació: Obert-Simplificat 
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat-preu 
 
Segon.- Aprovar el Plec de Condicions Economicoadministratives Particulars de la 
contractació i el Plec de Condicions Tècniques que figuren com a annexos I i II.  
 
Tercer.- Autoritzar la despesa de caràcter pluriennal, amb aplicació als exercicis i pels 
imports següents: 
 

Exercici Partida Pressupostària              Import (IVA inclòs) 

2020 0112.1710A.6190004 53.591,01 € 

2020 0112.1710A.2100001 6.045,16 € 

2021 0112.1710A.2100001 6.045,16 € 

2022 0112.1710A.2100001 6.045,16 € 

 

 
Total: 71.726,49 € 

 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos. 
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Quart.- Convocar procediment obert-simplificat per a l’adjudicació de l’esmentada 
contractació, de conformitat amb l’article 159 de la Llei 9/2017, de CSP de 8 de 
novembre, donant publicitat a la licitació mitjançant anunci en el Perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Cornellà. 
 
Cinquè.- Establir que en el present procediment no procedeix clàusula de revisió de 
preus conforme a allò establert en el Plec de Condicions Particular. 
 
Sisè.- Comunicar les dades relatives a aquest contracte al Registre Públic de 
Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el termini dels 
tres mesos següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que preveu la 
Llei 9/2017 de 8 de novembre difondre el contingut d’aquesta resolució en 
compliment del principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i 
permanent al Portal de Transparència, en compliment i amb l’abast del que disposa 
 la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació 
i Bon Govern de Catalunya. 
 
Setè.- Comunicar el present acord al Departament d’Espai Públic.» 

 
... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 
Punt sisè.- Aprovar la modificació del nomenament de la responsable del 
contracte “Serveis professionals per l’execució d’intervenció amb joves als 
barris de Centre i Riera de Cornellà de Llobregat”. 
 

Aprovar modificació nomenament  
responsable contracte “Serveis professionals 
intervenció joves barris Centre i Riera” 

 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vista la contractació amb les següents característiques : 
 
Naturalesa: Serveis 
Objecte del contracte: Serveis professionals per l’execució del projecte d’intervenció 
amb joves als barris de Centre i Riera de Cornellà de Llobregat. 
Tramitació: Ordinària. 
Procediment d’adjudicació: Obert. 
Forma d’adjudicació: Oferta econòmica més avantatjosa. 
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Vist l’acord d’adjudicació del contracte, aprovat per la Junta de Govern Local en 
sessió de data 22 de desembre de 2017 al punt onzè a on es nomenava responsable 
del contracte a la Sra. Montserrat Sanllehy Gilabert, donant conformitat a l’article 62 
de la Llei 9/2017, de CSP de 8 de novembre. 
  
Vist l’acord de la 1ª pròrroga del contracte, aprovat per la Junta de Govern Local en 
sessió de data 13 de desembre de 2019. 
 
Vist l’informe del departament de joventut, signat per la Sra. Mª José Ramos Ibor i el 
Sr. Óscar Mestre Cabistany, obrant a l’expedient, referent a la necessitat de modificar 
la persona responsable del contracte abans esmentat, en favor de la Sra. Mª José 
Ramos Ibor. 
   
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 modificació del nomenament de la responsable del següent 
contracte: Exp. 19-104  (I 17-012): Serveis professionals per l’execució del projecte 
d’intervenció amb joves als barris de Centre i Riera de Cornellà de Llobregat, aprovat 
segon Acord de la Junta de Govern Local de data 22 de desembre de 2017 de la Sra. 
Montserrat Sanllehy Gilabert, en la Sra. Mª José Ramos Ibor. 
 
 
 
Segon.-  Comunicar el present  acord als departaments de Polítiques Socials i Cultura, 
a la Sra. Montserrat Sanllehy Gilabert, a la Sra. Mª José Ramos Ibor i a l’empresa 
adjudicatària. 

... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 
Punt setè.- Aprovar la modificació del nomenament de la responsable del 
contracte “Serveis professionals per l’execució d’intervenció amb joves als 
barris de Sant Ildelfons de Cornellà de Llobregat”. 
 

Aprovar modificació nomenament  
responsable contracte “Serveis professionals 
intervenció joves barri Sant Ildelfons” 

 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
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... 
 
Vista la contractació amb les següents característiques : 
 
Naturalesa: Serveis 
Objecte del contracte: Serveis professionals per l’execució del projecte d’intervenció 
amb joves al barri de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat. 
Tramitació: Ordinària. 
Procediment d’adjudicació: Obert. 
Forma d’adjudicació: Oferta econòmica més avantatjosa. 
  
Vist l’acord d’adjudicació del contracte, aprovat per la Junta de Govern Local en 
sessió de data 22 de desembre de 2017 al punt onzè a on es nomenava responsable 
del contracte a la Sra. Montserrat Sanllehy Gilabert, donant conformitat a l’article 62 
de la Llei 9/2017, de CSP de 8 de novembre. 
  
Vist l’acord de la 1ª pròrroga del contracte, aprovat per la Junta de Govern Local en 
sessió de data 13 de desembre de 2019. 
 
Vist l’informe del departament de joventut, signat per la Sra. Mª José Ramos Ibor i el 
Sr. Óscar Mestre Cabistany, obrant a l’expedient, referent a la necessitat de modificar 
la persona responsable del contracte abans esmentat, en favor de la Sra. Mª José 
Ramos Ibor. 
   
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 modificació del nomenament de la responsable del següent 
contracte: Exp. 19-105  (I 17-014): Serveis professionals per l’execució del projecte 
d’intervenció amb joves al barri de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat, aprovat 
segon Acord de la Junta de Govern Local de data 22 de desembre de 2017 de la Sra. 
Montserrat Sanllehy Gilabert, en la Sra. Mª José Ramos Ibor. 
 
Segon.-  Comunicar el present acord als departaments de Polítiques Socials i Cultura, 
a la Sra. Montserrat Sanllehy Gilabert, a la Sra. Mª José Ramos Ibor i a l’empresa 
adjudicatària. 
 

... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
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Punt vuitè.- Aprovar la 1ª pròrroga del contracte de “Servei de 
manteniment dels sistemes de reg per aspersió, difusió i degoteig, manual i 
automàtic, de la ciutat de Cornellà de Llobregat, adjudicat a l’empresa 
Fomento de Construcciones y contratas S.A. i projectes i manteniment 
Ecoverd,S.L., Unió Temporal d’Empreses. 

Aprovar 1º pròrroga contracte 
“Servei manteniment sistemes de reg” 

 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’informe signat pel Cap de Serveis i Via Pública, i el Tinent d’Alcalde de Política 
Territorial i Espai Públic, relatiu a la 1ª pròrroga  del contracte de servei de 
manteniment dels sistemes de reg per aspersió, difusió i degoteig, manual i 
automàtic, de la ciutat de Cornellà de Llobregat, concertat amb Unió Temporal 
d'Empreses denominada "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. I 
PROJECTES I MANTENIMENT ECOVERD SL, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 
18/1982, DE 26 DE MAYO" (abreviant "UTE REG CORNELLA"), segons Acord de la 
Junta de Govern de data 23 de febrer de 2018. 
 
Vista la clàusula 3a del Plec de Condicions del contracte que preveu la possibilitat de 
prorrogar expressament el contracte. 
 
Vist l’escrit presentat per “UTE REG CORNELLA” amb registre d’entrada núm. 46672, 
de data 19 de desembre de 2019, 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 de servei de manteniment dels sistemes 
de reg per aspersió, difusió i degoteig, manual i automàtic, de la ciutat de Cornellà de 
Llobregat, adjudicat a FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. I 
PROJECTES I MANTENIMENT ECOVERD SL, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 
18/1982, DE 26 DE MAYO" (abreviant "UTE REG CORNELLA"),  segons Acord de la 
Junta de Govern Local de data 23 de febrer de 2018 pel període comprès entre l'1 de 
maig de 2020 i el 30 d'abril de 2021,  per un pressupost corresponent al  
manteniment per un import de 165.392,06.-euros IVA exclòs, més 34.732,33.- euros 
d’IVA 21% fent un total de 200.124,39.-euros IVA inclòs, i corresponent a les 
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reparacions per un import de 91.018,84.-euros, IVA exclòs, més 21 %d’IVA 19.113,96.-
euros, fent un total de 110.132,80.- euros IVA inclòs. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual amb aplicació als 
exercicis i pels imports següents:  
 
Exercici   Partida Pressupostària    Import (IVA inclòs) 
 
2020  0112 1710A 2279901  116.739,24.-euros 
2020  0112 1710A 2100001   64.244,13.-euros 
2021  0112 1710A 2279901   83.385,15.-euros 
2021  0112 1710A 2100001   45.888,67.-euros 
  Total: (IVA inclòs)   310.257,19 .- euros 
 
Subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos.  
 
Tercer.- Fixar les garanties definitives per  7.692,33.- euros (fiança del 60%) i 
5.128,22.- euros (fiança del 40%), de conformitat amb el Plec de Condicions 
particulars, la qual haurà d’ingressar el contractista en el termini de 15 dies següents, 
a comptar de la recepció del present acord. De no acomplir-se aquest requisit, per 
causes imputables a l’adjudicatari, l’Ajuntament declararà resolt el contracte. 
 
Quart.- Comunicar les dades relatives a la modificació d’aquest contracte al Registre 
Públic de Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el 
termini dels tres mesos següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que 
preveu el TRLCSP, i difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del 
principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent al 
Portal de Transparència, en compliment i amb l’abast del que disposa  la Llei 
19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord al departament d’Espai Públic i a l’empresa 
adjudicatària. » 

 
... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 
Punt novè.- Aprovar l’inici de l’expedient de contractació del 
“Subministrament d’un vehicle turisme híbrid-endollable, per al parc mòbil 
de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat” 
 

Aprovar inici exp. “Subministrament 
vehicle híbrid-endollable” 
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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:Subministrament 
Objecte del contracte: Subministrament d’un (1) vehicle turisme híbrid-endollable, en 
la modalitat d’arrendament financer, per al parc mòbil de l’Ajuntament Cornellà de 
Llobregat amb els accessoris i les transformacions descrites en la memòria 
justificativa i en el plec de condicions tècniques. 
Tramitació: Ordinària 
Procediment d’adjudicació: Obert-Simplificat  
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat - preu 
 
Vist l’informe emès al respecte per la Cap del Departament de Contractació, la 
Secretària General i l’Interventor. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret 2019/2497 de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
província de data 2 de juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Economia i 
Administració proposa l’adopció dels presents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Iniciar expedient de la següent contractació: 
Naturalesa:Subministrament 
Objecte del contracte: Subministrament d’un (1) vehicle turisme híbrid-endollable, en 
la modalitat d’arrendament financer, per al parc mòbil de l’Ajuntament Cornellà de 
Llobregat amb els accessoris i les transformacions descrites en la memòria 
justificativa i en el plec de condicions tècniques. 
Tramitació: Ordinària 
Procediment d’adjudicació: Obert-Simplificat  
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat - preu 
 
Segon.- Aprovar el Plec de Condicions Economicoadministratives Particulars de la 
contractació i el Plec de Condicions Tècniques que figuren com a annexos I i II.  
 
Tercer.- Autoritzar la despesa de tramitació de caràcter plurianual, amb aplicació als 
exercicis i pels imports següents: 
 
Exercici Partida Pressupostària Import(IVA inclòs) 
 
2020 0012 9200N 2040000 6.761,00.- € 
2021 0012 9200N 2040000  8.113,20.- € 
2022 0012 9200N 2040000  8.113,20.- € 
2023 0012 9200N 2040000  8.113,20.- € 
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2024 0012 9200N 2040000  1.352,20.- € 
  
  Total:   32.452,80.- € (IVA inclòs) 
 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos. 
 
Quart.- Convocar procediment obert-simplificat  per a l’adjudicació de l’esmentada 
contractació, de conformitat amb l’article 159 de la Llei 9/2017, de CSP de 8 de 
novembre, donant publicitat a la licitació mitjançant anunci en el Perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Cornellà. 
 
Cinquè.- Establir que en el present procediment no procedeix clàusula de revisió de 
preus conforme a allò establert en el Plec de Condicions Particular. 
 
Sisè.- Comunicar les dades relatives a aquest contracte al Registre Públic de 
Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el termini dels 
tres mesos següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que preveu la 
Llei 9/2017 de 8 de novembre difondre el contingut d’aquesta resolució en 
compliment del principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i 
permanent al Portal de Transparència, en compliment i amb l’abast del que disposa 
 la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació 
i Bon Govern de Catalunya. 
 
 
 
Setè.- Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal així com a la Guardia 
Urbana. 

... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 
Punt desè.- Aprovar la 1ª i única pròrroga del contracte “ Servei 
d’impressió de la revista municipal Cornellà Informa”. 
 

Aprovar 1ª pròrroga contracte 
“Servei impressió Cornellà informa”. 

 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’informe del Tècnic de Comunicació amb el vist i plau de la seva Regidoria, 
relatiu a la pròrroga  del contracte de Servei d’impressió de la revista municipal 
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Cornellà Informa concertat amb “IMPRENTA PAGÈS S.L.”, segons Acord de la Junta 
de Govern de data 20 d’abril de 2018.  
 
Vista la clàusula del Plec de Condicions del contracte que preveu la possibilitat de 
prorrogar expressament el contracte. 
 
Vist l’escrit presentat per “IMPRENTA PAGÈS S.L.” amb registre d’entrada núm. 
3513, de data 30 de gener 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 i única pròrroga del contracte de Servei d’impressió de la 
revista municipal Cornellà Informa, adjudicat per Acord de la Junta de Govern Local 
de data  20 d'abril de 2018 a “IMPRENTA PAGÈS S.L.”, pel període comprès entre l'1 
de maig de 2020 i el 30 d'abril de 2021, per un pressupost de 63.151,00.- euros, IVA 
exclòs, més  2.526,04.- euros d’IVA 4 %, fent un total de 65.677,04.- euros IVA inclòs. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual amb aplicació als 
exercicis i pels imports següents:  
 

Exercici   Partida Pressupostària   Import (IVA inclòs) 
 
2020   0664 9200M 2400000  35.823,84.-euros 
2021   0664 9200M 2400000  29.853,20.-euros 
   Total: (IVA inclòs)    65.677,04 .- euros 
 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius Pressupostos. 
 
Tercer.- Fixar la garantia definitiva en la quantitat de 3.157,55.- euros, de 
conformitat amb el Plec de Condicions particulars, la qual haurà d’ingressar el 
contractista en el termini de 15 dies següents, a comptar de la recepció del present 
acord. De no acomplir-se aquest requisit, per causes imputables a l’adjudicatari, 
l’Ajuntament declararà resolt el contracte. 
 
Quart.- Comunicar les dades relatives a la modificació d’aquest contracte al Registre 
Públic de Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el 
termini dels tres mesos següents a la seva formalització, de conformitat amb allò 
que preveu el TRLCSP, i difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del 
principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent al 
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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 Premsa, i a l’empresa 
adjudicatària. 

... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 
Punt onzè.- Acceptar la proposta de modificació en el sentit d’incorporar el 
concepte “Servicio de Floristería”, en el pressupost de justificació de la 
subvenció atorgada a favor de l’entitat Associació “ADELANTE” de 
Familiars i Afectats per Drogodependències”, pel projecte “Activitats 
Culturals”, i acceptar la justificació de la subvenció de l’any 2018. 
 

Acceptar modificació subvenció 
“Associació Adelante”I acceptar 
 justificació any 2018 

 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local, de data 29 de juny de 2018 pel qual 
s’aprova l’atorgament d’una subvenció mitjançant concurrència competitiva a 
l’entitat ASSOCIACIÓ “ADELANTE” DE FAMILIARS I AFECTATS PER 
DROGODEPENDÈNCIES, per un import de 2.145,24 euros, per a la realització del 
projecte “Activitats culturals”, comprès dins de la convocatòria de subvencions per a 
projectes de caràcter cultural 2018. 
 
Atès que l’ esmentada Associació, en data 04 de febrer de 2019,  ha presentat la 
documentació per tal de justificar la concessió de la subvenció del projecte 
“Activitats Culturals”. 
 
Atès que al pressupost de justificació aportat per l’entitat figuren com a despeses el 
concepte de “Servicio de Floristería”, el qual no constava al pressupost inicial. 
  
Atès que en la memòria justificativa l´entitat posa de manifest que és necessària 
una modificació de la sol·licitud per tal d´incorporar un nou concepte “Servicio de 
Floristería” en el pressupost de justificació, despesa necessària per poder participar 
activament a les festes i celebracions del barri, tal i com s´indica a la memòria de 
sol.licitud. 
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D’acord el que estableix l’article 86 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i el punt setè de l’acord d’adjudicació de data 29 de juny de 2018, quan 
el beneficiari de la subvenció posi de manifest en la justificació que s’han produït 
alteracions de les condicions tingudes en compte per a la seva concessió, que no 
alteren substancialment la naturalesa o objectius de la subvenció, que haurien 
pogut comportar la modificació de la resolució havent-ne omès el tràmit 
d’autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, l’Òrgan concedent de la 
subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre i quan aquesta 
acceptació no suposi perjudicar drets de tercers. 
 
Atès que la modificació sol·licitada no altera substancialment la naturalesa o 
l’objecte de la subvenció atorgada ni suposa perjudici a tercers. 
 
Vistos els l’informes emesos pel Tècnic de Cultura, del Cap de l’Ârea de Gestió de 
Cultura, Juventut, Cooperació i Solidaritat, i per la Cap de Procediments, i la Cap de 
Gestió Administrativa General. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, 
mitjançant Decret núm. 2497/2019 de data 20 de juny de 2019, que va ser publicat 
al Butlletí Oficial de la Província el 2 de juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde 
d´Economia i Administració proposa a la Junta de Govern Local  l’adopció dels 
següents: 

 
ACORDS 

 
Primer.- Acceptar la proposta de modificació en el sentit d’incorporar el concepte 
”Servicio de Floristería” en el pressupost de justificació de la subvenció atorgada a 
l’entitat ASSOCIACIÓ “ADELANTE” DE FAMILIARS I AFECTATS PER 
DROGODEPENDÈNCIES, pel projecte “Activitats Culturals“. 
 
Segon.- Acceptar la justificació de la subvenció de l’any 2018 presentada per 
l’entitat ASSOCIACIÓ “ADELANTE” DE FAMILIARS I AFECTATS PER 
DROGODEPENDÈNCIES per un import total de 2.145,24 euros. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
de Catalunya. 
 
Quart.-  Trametre el present acord a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en 
compliment d’allò que disposen els articles 17.3b), 18 i 20 de la Llei 38/2003, 
general de subvencions. 
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Cinquè.- Notificar el present acord a l’entitat interessada i l’Ârea de Cultura i 
Comunicació pel seu coneixement i efectes. 

 
... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 
 
PROPOSTES DE L'ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC  
 
 
Punt dotzè.- Aprovar inicialment l’expedient del projecte de reparcel.lació 
del polígon d’actuació número 2, PAU-2 Carretera de l’Hospitalet de 
Cornellà de Llobregat.  
 

Aprovar inicialment projecte reparcel.lació  
PAU-2, Ctra de l’Hospitalet. 

 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 
Vista la modificació del PGM-76 a l’àmbit del PAU-2 de la Modificació Puntual del 
PGM a la Carretera de l’Hospitalet, aprovada definitivament per la Subcomissió 
d’Urbanisme en data 13/02/2012  (publicat al DOG 6.082 de el 07/03/2012), la qual 
estableix l’execució del PAU 2, mitjançant el sistema de reparcel·lació en la 
modalitat de compensació bàsica.    
 
Vist el projecte de reparcel·lació que ve a executar la modificació del Polígon 
d’actuació Urbanística número 2  de Carretera de l’Hospitalet, l’àmbit del qual està 
limitat al nord amb el carrer Can Rosés (abans Carrer de Víctor Pradera), a l’est amb 
la rotonda d’encreuament amb la Carretera de l’Hospitalet, al sud amb aquest 
mateix vial i a l’oest amb una agrupació de naus existents consolidades, és 
d’iniciativa privada, per l’arquitecte Guillermo Muñoz de GRAM Arquitectura i 
Urbanisme SLP i Margarida Rodríguez i Viles advocada de Bufete MARESCA, SLP, per 
encàrrec la JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL PAU-2 Crta. de l’Hospitalet- constituïda 
mitjançant escriptura pública de 15/05/2018 davant el notari Miguel Ángel Campo 
Güerri, i número de protocol 1.532. 
 
Vist l’informe del Cap de l’Àrea de Gestió de Política Territorial  de 05 de desembre 
de 2019 informant favorablement el Projecte de reparcel·lació del Polígon 
d’Actuació núm.2 Carretera de l’Hospitalet redactat per Guillermo Muñoz, 
arquitecte, de GRAM Arquitectura i Urbanisme SLP i Margarida Rodriguez Viles, 
advocada, de Bufete Maresca, SLP, promogut per la Junta de Compensació del PAU2 
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Ctra de l’Hospitalet, al marge de les actuacions a realitzar que garanteixen els drets 
de les famílies que ocupen actualment els habitatges fora d’ordenació. 
 
Atès, en quant a la tramitació i exposició pública, el que disposa l’article 119.2 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme i el nou redactat del seu apartat e), en relació a l’exigència de 
publicitat a efectes d’executivitat una vegada aprovat definitivament el projecte; i 
l’article 129 respecte de la identificació dels interessats. 
 
Vist l’informe de la Cap jurídic i administratiu de Política Territorial i Sostenibilitat de 
data  24 de gener de 2020, obrant a l’expedient. 
 
Vist l’informe de la Secretària General número 74/2020 signat en data 19 de febrer 
de 2020, en virtut el qual s’informa favorablement la proposta del Tinent d’Alcalde 
de Política Territorial i Espai Públic pel que fa al seu contingut i a la idoneïtat de la 
figura de planejament tramitada, sempre i quan, en caràcter previ a la seva 
aprovació es tinguin en compte les observacions que preveu. 
 
Vist l’informe tècnic de data 28 de febrer de 2020, segons el qual es fa constar la 
coincidència entre els documents amb ID 1274573 - 1274620 i el document entrat 
en paper: Projecte de reparcel·lació del Polígon d’Actuació núm.2 Carretera de 
l’Hospitalet. Novembre 2018, al terme municipal de Cornellà de Llobregat, amb RGE 
8209 de 27 de febrer de 2020. 
  
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 núm. 2497/2019 de data 20 de juny, que va ser 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 2 de juliol de 2019, el 
Tinent d’Alcalde de Territori i Espai Públic proposa l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació 
núm. 2 PAU-2 Carretera de l’Hospitalet de Cornellà de Llobregat, redactat per 
l’arquitecte Guillermo Muñoz de GRAM Arquitectura i Urbanisme SLP i Margarida 
Rodríguez i Viles advocada de Bufete MARESCA, SLP, per encàrrec la JUNTA DE 
COMPENSACIÓ DEL PAU-2 Crta. de l’Hospitalet. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública l’esmentat projecte per termini d’un mes, 
ampliable en un altre mes en cas de coincidència total o parcial amb el mes d’agost, 
mitjançant la publicació d’anunci al Butlletí Oficial de la Província (BOP), al tauler 
d’anuncis municipal, a la web municipal i a un dels diaris de major difusió de la 
província. 
 
Tercer.- Donar audiència als interessats a que es refereix l’article 129 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme de Catalunya, que consten relacionats a l’apartat 3 de la 
memòria del projecte i a aquells que acreditin la referida condició, mitjançant la 
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notificació individualitzada del present acord, per un termini d’un mes a comptar 
des de la recepció de la mateixa. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats i redactors del projecte pel seu 
coneixement i efectes.» 

... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 

Punt tretzè.- Aprovar inicialment l’expedient del projecte d’urbanització de 
l’àmbit PMU2 inclòs al Pla de Millora urbana Carretera de l’Hospitalet. 
 

Aprovar inicialment projecte  
urbanització PMU2, Millora 
urbana Ctra Hospitalet 

 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 
Vist el projecte bàsic i d’execució d’urbanització PAU2 del PMU Ctra. de l’Hospitalet, 
projecte en paper denominat “PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT PMU2 
INCLÓS AL PLA DE MILLORA URBANA CARRETERA DE L’HOSPITALET – AGOST 2018”, 
redactat per Guillermo Muñoz Barduzal i Jordi Robert Delgado – GRAM Arquitectura 
i Urbanisme, arquitecte amb número de col·legiat 37.266-8, del COAC i Estudi de 
Seguretat i Salut redactat per l’Enginyer de camins canals i ports número de 
col·legiat 7.450 del CECCP. 
 
Vist que l’àmbit del Polígon abasta 6.991,83 m2 de sòl limitat al nord amb el carrer 
Can Roses (abans Victor Pradera), a l’est amb la rotonda d’encreuament amb la 
carretera de l’Hospitalet, al sud amb aquesta mateixa via i l’oest amb la agrupació 
de naus industrials consolidades, zona industrial Almeda. 
 
Vist que L’objecte es la demolició d’un conjunt d’edificacions molt degradades 
destinades a tallers i magatzems i on existeixen a més a més alguns habitatges. Les 
obres del projecte consisteixen en la urbanització completa dels sòls de sistemes de 
cessió a l’administració, tenint en compte la urbanització de l’entorn, i compren les 
següents obres: enderrocs, moviments de terres, ferms i paviments, drenatge i 
clavegueram, enllumenat públic, jardineria i xarxa de rec, senyalització, mobiliari 
urbà, gual i zones d’aparcaments i accessibilitat. 
 
Vist l’informe favorable del Cap de l’Àrea de Gestió de Política Territorial de 28 de 
gener de 2020, obrant a l’expedient. Segons el qual: 
 
“Es preveuen dues fases d’execució definides per àmbits grafiats als plànols F1 i F2. 
Una primera que podríem definir d’àmbit intern, sense que l’entorn urbà immediat 
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es vegi implicat i una segona d’ordre extern o limítrof on es planteja la urbanització 
límit del polígon i es resolen totes les trobades entre la nova urbanització de la fase 
1 (nous carrers, voreres, parc) amb la resta de l’entorn urbanitzat fora àmbit . El 
temps d’execució d’ execució de les obres es de cinc mesos i mig, i tot i que 
normativament no seria necessari, es proposa que el contractista tingui la 
classificació següent: Grup G, subgrup 6 i categoria d. 
 
El pressupost d’execució material ascendeix a 459.425,45 euros. 

El pressupost d’execució per contracta modificat ascendeix a 546.716,29 euros. 

El pressupost de contracte són amb IVA del 21% 661.526,71 euros. 

El pressupost per coneixement de la administració es de 761.036,95 euros.” 

 

Vist informe de la cap Jurídic i Administratiu de Política territorial i sostenibilitat 
signat en data 10 de febrer de 2020, obrant a l’expedient. 
 
Vist l’informe de la Secretària General número 75/2020 signat en data 19 de febrer 
de 2020, en virtut el qual s’informa favorablement la proposta del Tinent d’Alcalde 
de Política Territorial i Espai Públic pel que fa al seu contingut i a la idoneïtat de la 
figura de planejament tramitada, sempre i quan, en caràcter previ a la seva 
aprovació es tinguin en compte les observacions que preveu. 
 
Vist l’informe tècnic de data 28 de febrer de 2020, segons el qual es fa constar la 
coincidència entre els documents amb ID números 1275804, 1275740, 1275813 i 
1275817, i el document entrat en paper: Projecte d’urbanització de l’àmbit PMU2 
inclòs al Pla de Millora Urbana Carretera de l’Hospitalet-Agost 2018-, al terme 
municipal de Cornellà de Llobregat, amb RGE 8207 de 27 de febrer de 2020. 
 
Atès el que estableix el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme, en els articles números 89.6 i 119.2 en relació a 
l’administració competent per a la tramitació dels instruments de gestió urbanística, 
regles per a la seva tramitació i exposició pública, la preceptiva audiència a les 
persones interessades i la necessitat de demanar informe als organismes públics i 
empreses de subministrament de serveis afectats, així com el nou redactat de 
l’article 119.2.e) en relació a l’exigència de publicitat a efectes d’executivitat una 
vegada aprovat definitivament el projecte. 
 
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 núm. 2497/2019 de data 20 de juny, que va ser 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 2 de juliol de 2019, el 
Tinent d’Alcalde de Territori i Espai Públic proposa l’adopció dels següents: 
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ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’anomenat “PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT 
PMU2 INCLÓS AL PLA DE MILLORA URBANA CARRETERA DE L’HOSPITALET –AGOST 
2018”. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública l’esmentat projecte i donar audiència a les 
persones que consten com a interessades en la memòria de l’expedient i aquells 
altres que hagin acreditat la referida condició, per termini d’un mes, ampliable en 
un altre mes en cas de coincidència total o parcial amb el mes d’agost, mitjançant la 
publicació d’anunci al Butlletí Oficial de la Província (BOP), al tauler d’anuncis 
municipal, a la web municipal i a un dels diaris de major difusió de la província. 
 
Tercer.- Notificar l’acord a les empreses de subministraments de serveis que consten 
com a afectats, per tal que en el termini d’un mes es pronunciïn sobre el projecte. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i efectes.» 
 

... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 

Punt catorzè.- Rectificar l’errada material i incorporar el text que manca a 
l’acord de la Junta de Govern Local de data 07 de febrer de 2020, de 
modificació de la llicencia de construcció d’un edifici plurifamiliar al  
Passatge dels Rosers número 2. 
 

Rectificar errada material, 
llicència Passatge Rosers, 2. 

 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 
Vist que en Proposa d’Acord a la Junta de Govern Local, referent l’atorgament de 
llicència urbanística municipal per a una primera modificació substancial de 
construcció d’un edifici plurifamiliar, aprovada per Junta de data 7.2.2020, que en la 
seva part dispositiva es va fer constar: “Primer.- Atorgar a SPV REOCO 1, S.L., 
llicència urbanística municipal per a la PRIMERA MODIFICACIÓ substancial de 
construcció d’edifici plurifamiliar que consta inicialment de 100 habitatges 
distribuïts entre la UE3 (49 habitatges lliures) i UE2 amb 51 habitatges (30 lliures i 
21 de protecció oficial, una d’elles adaptada), 4 locals comercials sense ús específic, 
aparcament i trasters.” 
 
Vist que, en realitat s’hauria de fet costar la completa descripció de les obres 
adequada a la modificació impulsada, i que consta adientment informada per 
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l’informe tècnic de data 10.1.2020, en els termes següents: “(...) la PRIMERA 
MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL de Construcció d’edificis plurifamiliar que consta 
inicialment de 100 habitatges distribuïts entre la UE3 (49 habitatges lliures)  i UE2 
amb 51 habitatges (30 lliures i 21 de protecció oficial, una d’elles adaptada), 4 locals 
comercials sense us específic,aparcament i trasters, amb una superfície construïda 
total de 21.974,6 m² al que es proposa afegir la parcel·la veïna UE1 que compta 
per ella mateixa amb 66 habitatges lliures, un local comercial i aparcament amb 
trasters, comunicat amb el proposat a la llicència inicial.” 
 
Vist que, posteriorment, s’ha advertit un error material, error d’omissió de la segona 
part del paràgraf, sobre el que s’ha emès informe de 26.2.2020 pel Cap de Gestió de 
l’Àrea de Política Territorial, en el qual es constata la necessitat d’aclariment i 
rectificació de l’esment correcte. 
 
Vist que d’acord amb l’article 109. 2. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “Las 
Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos 
existentes en sus actos”. 
 
Vist que s’ha emès informe en data 27/2/2020 per part de la Cap Jurídica i 
Administrativa de Política Territorial i Sostenibilitat, segons el qual, resulta 
procedent informar favorablement respecte de rectificació de l’errada material, de 
l’Acord a la Junta de Govern Local, de data 7.2.2020. 
 
Vistos els informes tècnics i jurídic expotats, emesos de conformitat amb l’article 
188 de l’esmentat Decret legislatiu 1/2010. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 2497/2019 de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona el 2 de juliol de 2019, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Rectificar l’errada material i addicionar la part omesa, que manca a l’acord 
de la Junta de Govern Local de data 7/2/2020, el qual ha de incloure el text complert 
de la descripció de les obres, i restar amb el següent redactat:  
“Atorgar a SPV REOCO 1, S.L., llicència urbanística municipal per la PRIMERA 
MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL de Construcció d’edificis plurifamiliar que consta 
inicialment de 100 habitatges distribuïts entre la UE3 (49 habitatges lliures)  i UE2 
amb 51 habitatges (30 lliures i 21 de protecció oficial, una d’elles adaptada), 4 locals 
comercials sense us específic,aparcament i trasters, amb una superfície construïda 
total de 21.974,6 m² al que es proposa afegir la parcel·la veïna UE1 que compta 
per ella mateixa amb 66 habitatges lliures, un local comercial i aparcament amb 
trasters, comunicat amb el proposat a la llicència inicial.” 
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Segon.- Notificar el present Acord a l’/als interessat/s pel seu coneixement i efectes. 

... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 

Punt quinzè.- Atorgar llicència urbanística a l’empresa Savia 
Mantenimiento Industrial, S.L., per a l’ampliació de la nau industrial 
ubicada a la finca del carrer de Treball, 39. 
 

Atorgar llicència urbanística, 
finca c/ Treball, 39. 

 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 
Vist l'expedient núm. 33/19A 59/19F, que es detalla en la part dispositiva del 
present acord, per a l'obtenció de la preceptiva llicència urbanística municipal 
d’obres majors. 
 
Atès que els actes edificatoris objecte de l'expedient estan subjectes a l'obtenció de 
llicència urbanística municipal de conformitat a l’art.187 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme de 
Catalunya, l’art.11.1 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació del P.G.M. i 
demés disposicions concordants i concurrents de legal aplicació. 
 
Vistos els informes tècnics i jurídic de dates 27 de desembre de 2019 i 3 de febrer de 
2020, respectivament, emesos de conformitat amb l’article 188 de l’esmentat 
Decret legislatiu 1/2010. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 2497/2019 de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona el 2 de juliol de 2019, 

 
ACORDS 

 
Primer.- Atorgar a SAVIA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.L., llicència urbanística 
municipal per a l’ampliació de la nau industrial, a la finca del carrer de Treball, 39, 
segons projecte bàsic i executiu (memòria i plànols) amb visat número 2019005284 
de data 09/08/2019 del Col.legi d’Arquitecte de Catalunya, per ajustar-se al que 
disposa les Normes i Ordenances del PGM-76 i el Pla Especial d’Adequació de les 
condicions d’edificació a l’antic àmbit del P.P.Almeda. 
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Documentació que inclou l’expedient, entre d’altres; Estudi bàsic de seguretat i salut 
de les obres amb visat número 2019005284 de data 09/08/2019 del Col.legi 
d’Arquitectes de Catalunya, als efectes de l’article 17.1 del Real Decreto 1627/1997. 
 
Segon.- Supeditar la present llicència a les condicions generals vigents en aquest 
municipi i a les següents condicions especials: 
   

 A la façana de l’obra i a l’alçada del primer forjat, en un lloc visible de 
l’exterior es col.locarà un cartell de 80cm d’amplària per 60cm d’alçada amb 
fons blanc, en el que s’indicarà les dades següents: Número de llicència d’obra 
major; Situació de l’obra; Promotor; Data del començament; Data 
d’acabament; Pròrrogues. 
 

 No es podran iniciar les obres fins que s’aporti a aquest Ajuntament el 
programa de control de qualitat i l’alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques o 
Declaració Censal del contractista que habiliti l’exercici en aquest Municipi. 

 

 Una vegada finalitzada l’obra, s’haurà d’aportar el Certificat de compliment 
del Decret de residus (Empresa gestor de residus de la construcció), per tal de 
tramitar la llicència de primera ocupació. 

 

 Caldrà valorar, atenent a la normativa de prevenció i control ambiental 
d’activitats i la d’activitats recreatives i espectacles públics la necessitat de la 
llicència d’activitat prèvia a la llicència d’obres que s’informa. 

 

 Les obres de connexió al clavegueram públic, si es preveuen, s’hauran de 
realitzar sota les instruccions del departament de via pública i no es podran 
iniciar sense comunicació al aquell departament. 

 

 Caldrà lliurar la còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció 
facultativa, segons l’art. 37.3 del Decret 64/2014 de 13 de maig i acreditació 
d’haver col.locat el cartell d’obra. 

 
Les obres només es podran realitzar segons les instruccions que determini el 
departament i no es podran iniciar sense comunicació d’aquest. 
 
Tercer.- Notificar el present Acord a l’/als interessat/s pel seu coneixement i efectes. 

 
... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 

Punt setzè.- Atorgar llicència urbanística al senyor Julià Martinez García, 
per al canvi d’ús a vivenda d’un local en planta baixa, a la finca del carrer 
de Josep Fiter, 65. 
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Atorgar llicència urbanística, 
finca c/ Josep Fiter, 65.. 

 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 
Vist l'expedient núm. 77/19Firmadoc, que es detalla en la part dispositiva del 
present acord, per a l'obtenció de la preceptiva llicència urbanística municipal 
d’obres majors. 
 
Atès que els actes edificatoris objecte de l'expedient estan subjectes a l'obtenció de 
llicència urbanística municipal de conformitat a l’art.187 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme de 
Catalunya, l’art.11.1 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació del P.G.M. i 
demés disposicions concordants i concurrents de legal aplicació. 
 
Vistos els informes tècnics i jurídic de dates 18 i 28 de febrer de 2020, 
respectivament, emesos de conformitat amb l’article 188 de l’esmentat Decret 
legislatiu 1/2010. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 2497/2019 de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona el 2 de juliol de 2019, 

 
ACORDS 

 
Primer.- Atorgar al senyor JULIÀ MARTINEZ GARCIA, llicència urbanística municipal 
per al canvi d’ús a vivenda d’un local en planta baixa, a la finca del carrer de Josep 
Fiter, 65, segons projecte de data 31 d’octubre de 2019 visat BAW832 del Col.legi 
d’Aparelladors, d’Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona, per 
ajustar-se al que disposen les Normes i Ordenances del PGM-76. 
 
La documentació tècnica inclou estudi bàsic de seguretat i salut, amb mateixa data, 
visat i col.legi als efectes de l’article 17.1 del Real Decreto 1627/1997. 
 
Segon.- Supeditar la present llicència a les condicions generals vigents en aquest 
municipi i a les següents condicions especials: 
   
La superfície útil de l’habitatge serà la grafiada al projecte que s’autoritza. 
 
Les obres només es podran realitzar segons les instruccions que determini el 
departament i no es podran iniciar sense comunicació d’aquest. 
 
Tercer.- Notificar el present Acord a l’/als interessat/s pel seu coneixement i efectes. 
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... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 

Punt dissetè.- Atorgar llicència urbanística a la senyora Rosa López 
Talavera, per al canvi d’ús de local a habitatge, a la finca del carrer de Josep 
Fiter, 44. 
 

Atorgar llicència urbanística, 
finca ubicada c/ Josep Fiter, 44.. 

 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 
Vist l'expedient núm. 92/19F, que es detalla en la part dispositiva del present acord, 
per a l'obtenció de la preceptiva llicència urbanística municipal d’obres majors. 
 
Atès que els actes edificatoris objecte de l'expedient estan subjectes a l'obtenció de 
llicència urbanística municipal de conformitat a l’art.187 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme de 
Catalunya, l’art.11.1 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació del P.G.M. i 
demés disposicions concordants i concurrents de legal aplicació. 
 
Vistos els informes tècnics i jurídic de dates 4 de desembre de 2019 i 28 de febrer de 
2020, respectivament, emesos de conformitat amb l’article 188 de l’esmentat 
Decret legislatiu 1/2010. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 2497/2019 de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona el 2 de juliol de 2019, 

 
ACORDS 

 
Primer.- Atorgar a la senyora ROSA LÓPEZ TALAVERA, llicència urbanística 
municipal per al canvi d’ús de local (planta baixa) a habitatge, incloses les obres 
inherents, a la finca del carrer de Josep Fiter, 44 baixos, segons el projecte de data 
Octubre de 2019 per l’Arquitecte José Javier Garcia Garrido amb número de 
col.legiada 17812/8 del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya, per ajustar-se al que 
disposen les Normes i Ordenances del PGM-76. 
 
La documentació tècnica inclou Estudi bàsic de seguretat i salut de mateixa, als 
efectes de l’article 17.1 del Real Decreto 1627/1997. 
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Entitat inicial: 
 

 Local planta baixa 
 

Entitat definitives: 
 

 Habitatge Planta baixa al carrer Josep Fiter, 44 baixos 
 
Segon.- Supeditar la present llicència a les condicions generals vigents en aquest 
municipi i a les següents condicions especials: 
   

 La superfície útil de l’habitatge serà la grafiada al projecte que s’autortiza. 
 

 A la façana de l’obra i a l’alçada del primer forjat, en un lloc visible de 
l’exterior es col.locarà un cartell de 80cm d’amplària per 60cm d’alçada 
amb fons blanc, en el que s’indicarà les dades següents; Número de 
llicència d’obra major; Situació de l’obra; Promotor; Data del 
començament; Data d’acabament; Pròrrogues. 

 

 No es podran iniciar les obres fins que s’aporti a aquest Ajuntament l’alta 
de l’Impost d’Activitats Econòmiques o Declaració Censal del contractista 
que habiliti l’exercici en aquest Municipi. 
 

Les obres només es podran realitzar segons les instruccions que determini el 
departament i no es podran iniciar sense comunicació d’aquest. 
 
Tercer.- Notificar el present Acord a l’/als interessat/s pel seu coneixement i efectes. 

 
... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
 

PROPOSTES DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES MEDIAMBIENTALS I COMUNITÀRIES   
 
 
Punt divuitè.- Aprovar les Bases i la convocatòria del XVII Concurs de 
Fotografia Amateur de Medi ambient 2020. 
 

Aprovar Bases i convocatòria XVII  
Concurs Fotografia Amateur 2020. 
 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Polítiques 
Mediambientals i Comunitàries , que textualment diu: 
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... 
 
Vist que el Concurs de Fotografia Amateur de Medi Ambient ha arribat a la 
seva XVII i que és un concurs consolidat tant per l’àmplia participació com per 
la qualitat de les obres presentades.  
 
Vist l’informe del tècnic de Medi Ambient de data 29 de novembre de 2019. 
  
Atès el contingut de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de 
subvencions, desenvolupada pel Reial decret 887/2006 de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la llei general de subvencions.  
 
Atesos els articles 118 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals, aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny. 
  
Atès el Decret d’alcaldia 4690/19 de 26 de novembre de 2019, pel qual es va 
aprovar el Pla estratègic en matèria de subvencions per les anualitats 2020-
2023. 
 
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, el 
Tinent d’Alcalde de Polítiques Mediambientals i Comunitàries, proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar les bases del XVII Concurs de Fotografia Amateur de Medi 
Ambient 2020 i la seva convocatòria, el text literal del qual figura al final del 
present acord. 
 
Segon.- Sotmetre les bases a informació pública per un termini de 20 dies, 
mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i la web municipal, i fer referència de 
l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquestes bases a través dels mitjans de 
comunicació locals, la Base de Dades Nacional de Subvencions i la Seu 
Electrònica municipal. 
 
Quart.- Autoritzar la despesa de 1.600,00 euros amb càrrec a la partida 
pressupostària 0556 1700A 4800000 Premis Medi Ambient, per a l’exercici 
2020. 
 
Text bases concurs de fotografia amateur de Medi Ambient 2020: 
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“BASES DEL XVII CONCURS DE FOTOGRAFIA AMATEUR DE MEDI AMBIENT 

Cornellà de Llobregat 2020 

 
 
TEMA DEL CONCURS 
 
El tema del concurs és “HUMANS PER NATURA”. L’objectiu d’aquest títol és 
fotografiar qualsevol bona conducta humana en diferents aspectes ambientals 
com, per exemple: el respecte pel nostre entorn natural, l’estalvi del consum 
d’aigua o energia, la prevenció de residus i recollida selectiva, la mobilitat 
sostenible, l’educació ambiental, etc. 
 
PARTICIPANTS 
 
Qualsevol persona que no sigui professional de la fotografia ni membre del 
Jurat d’aquest concurs. Es defineix com a no professional aquella persona que 
no tingui una qualificació professional com que no treballi en el sector de la 
fotografia 
 
En el cas que un menor d’edat esdevingui guanyador, un representant o tutor 
legal major d’edat haurà d’acompanyar-lo a recollir els premis i hauran 
d’acceptar qualsevol restricció que es puguin fer en els premis encara que no 
s’hagi indicat prèviament. 
 
OBRES 
 
Les obres hauran de ser originals i inèdites, i no podran haver estat difoses 
prèviament a través de cap mitjà o canal (Internet, sales d'exposicions, etc.). 
Aquestes fotos no hauran d’ incloure cap menció o reproducció de la imatge, 
nom, marca o altres signes distintius de tercers, ni obres creades per tercers, 
llevat que els participants disposin de les corresponents autoritzacions, 
llicències o permisos amb amplitud suficient.  
 
Les fotografies que puguin vulnerar drets personals o que puguin resultar 
ofensives, violentes, incendiàries, difamatòries o discriminatòries seran 
desqualificades. Així mateix, l’organització es reserva el dret de desqualificar 
les fotografies que consideri inoportunes sota el seu propi criteri. 
 
FORMA DE PRESENTACIÓ 
 
Per tal de poder participar en el concurs, s’haurà de tenir un compte a 
Instagram o a Facebook amb un perfil públic i respectar les condicions 
d’aquestes xarxes. 
 
Les persones participants hauran de posar un títol a la fotografia, etiquetar la 
fotografia amb #HumansPerNatura2020, ubicar-la geogràficament, afegir una 
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breu descripció per facilitar la seva interpretació i publicar-la a la xarxes 
Instagram o Facebook mitjançant el seu usuari. 
 
També s’han d’enviar en digital a medi_ambient@aj-cornella.cat en format jpg 
i resolució mínima de 300 ppi i amb un mida menor de 5 Mb. 
 
Tantmateix, els candidats han de presentar una declaració jurada 
degudament cumplimentada, que haurà d’enviar-se al correu: 
medi_ambient@aj-cornella.cat, amb la finalitat d’acreditar la condició 
d’amateur tal i com es defineix en el punt de Participants. El formulari de la 
declaració jurada s’adjuntarà a les Bases que es publicaran segons la legislació 
vigent i en base als principis de publicitat i transparència de l’activitat de 
l’Administració Pública. 
 
El període de presentació de fotografies s’iniciarà el mateix dia de la publicació 
d’aquestes bases al BOP de Barcelona i s’acabarà el dilluns 28 de maig de 
2020.  
 
TÈCNICA 
 
Podran presentar-se fotografies en color, en blanc i negre (monocromia) o 
virades. No s’admetrà cap fotografia que distorsioni la realitat. En cap cas 
s’acceptaran collages, canvis de lloc, clonatges, muntatges i/o fotografies 
pintades o manipulades digitalment que alterin el contingut de les imatges. No 
es permetrà manipulació llevat del canvi de mida, retall, il·luminació o 
enfosquiment selectiu i la restauració del color original de l’escena. Tampoc es 
podrà aplicar cap filtre d’efectes especials. 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ 
 
Es valorarà la qualitat tècnica, correcció  de la composició, harmonia dels 
colors, originalitat, atractiu de la imatge exposada i que sigui representativa 
dels ambients de Cornellà. 
 
JURAT 
 
El Jurat està integrat per les següents persones:  
 
- El president serà el Tinent d’Alcalde i Regidor de Polítiques 

Mediambientals i Comunitàries 
- La secretària del Jurat serà la Secretària General de l’ajuntament o 

persona en qui delegui. 
- David Calabuig, Tècnic de Medi Ambient 
- Penélope Cañizares. Tècnica de Cultura i Arts Visuals 
- Virgínia Vallvè. Cap del departament d’Estudis i Activitats Ambientals 

 

mailto:medi_ambient@aj-cornella.cat
mailto:medi_ambient@aj-cornella.cat
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A més també hi formaran part només amb funcions estrictes de confiança i 
assessorament especial els següents experts en fotografia: 
 

· Josep Escalé. Guanyador de l’edició anterior del Concurs 

· Luisa Silva. Fotògrafa 

· Miguel Ángel Tabernero. Fotoperiodista 

· Antonio Moreno. Fotoperiodista 

· Joaquín Alcázar. Fotògraf 

 
DIFUSIÓ I DRETS D’AUTOR 
 
Les obres fotogràfiques realitzades i presentades són propietat dels seus 
autors. En participar en el XVII Concurs de Fotografia Amateur de Medi 
Ambient, l’autor autoritza a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a reproduir, 
publicar i comunicar al públic i, per qualsevol mètode, les fotografies 
seleccionades per a la realització d’exposicions, per a la possible publicació d’un 
calendari, així com per a la difusió i promoció relacionada amb el certamen. Per 
a qualsevol altre possible ús comercial que es pogués donar, l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat contactaria amb l’autor de l’obra fotogràfica per acordar 
les condicions de l’ús. 
 
PREMIS I RECONEIXEMENTS 
 
1r. Premi: 550 euros  

2n. Premi: 400 euros  

3r. Premi: 275 euros 

4t Premi 175 euros 

5è Premi: 125 euros 

6è Premi 75 euros 

 
Als premis d’import superior a 300 euros se’ls practicarà la retenció d’IRPF que 
correspongui. Poden haver-hi mencions especials sense dotació econòmica. Els 
premis podran ser declarats deserts pel Jurat. Es lliurarà a tots els participants 
un diploma acreditatiu de la seva participació en el concurs. 
 
VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS 
 
El divendres 5 de juny de 2020 a les 19 hores a la sala Raimón Llort de la 
Biblioteca Central (C. Mossèn Andreu, 15). La decisió del Jurat es considerarà 
inapel·lable. 
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EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES 
 
Es farà una exposició d’una selecció de les fotografies presentades en paper a 
la sala Raimón Llort de la Biblioteca Central del 5 de juny al 6 de juliol de 2020. 
Posteriorment es farà màxima difusió de les fotografies que hagin estat 
seleccionades segons el criteri del Jurat. 
 
PUBLICITAT 
 
Aquestes bases es publicaran a la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la 
Seu Electrònica i es sotmetran  a informació pública per un període de 20 dies 
al taulell d’anuncis de la corporació i al BOP, fent-se referència d’aquest anunci 
al DOGC. 
 
CONVOCATÒRIA 
 
Amb l’aprovació d’aquestes bases s’aprovarà automàticament la convocatòria 
del concurs.  
 
PROTECCIÓ DE DADES 
 
L’ajuntament de Cornellà respectarà en tot moment la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal, configurada per la Llei 
orgànica 15/1999, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei. Les persones participants en el concurs, pel fet 
de participar, consenten que les seves dades siguin incorporades al fitxer de 
dades del qual és titular l’ajuntament de Cornellà, plaça de l’Església, 1 de 
Cornellà de Llobregat. Les dades només podran ser utilitzades per gestionar el 
concurs. 
 
ALTRES CONDICIONS 
 
La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. El 
Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament i el Jurat del concurs atendran 
les reclamacions i/o suggeriments, així com qualsevol imprevist no recollit en 
aquestes bases. 

... 
 

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’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓI 
 
 
Urgent primer.- Aprovar la subvenció a favor de l’entitat Cornellà Compra a 
Casa, pel projecte “ Treballem a Cornellà perquè vinguis a comprar.” 
 

Aprovar subvenció “Treballem a  
Cornellà perquè vinguis a comprar”. 
 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’escrit presentat per l’entitat Cornellà compra a casa, en data, 28 de febrer de 
2020 amb número general d’entrada 8445, en el qual sol·liciten una subvenció per a 
la realització de l’activitat de treballem a Cornellà perquè vinguis a comprar per 
import de seixanta mil euros (60.000 euros). 
 
Vist que en el Pressupost General de l’Ajuntament del present exercici s’ha previst 
l’atorgament de la subvenció esmentada, amb càrrec a la partida pressupostària 
0776 4301A 4800000, per import de 60.000 euros. 
 
Atès que l’entitat per si sola no pot assumir el cost total de les activitats del projecte 
abans esmentat, que a nivell municipal es considera d’interès social, per no disposar 
de recursos econòmics suficients. 
 
Atès el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la indicada 
Llei i les Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2020, en relació a 
l’atorgament de subvencions que tinguin assignació nominativa en el Pressupost 
Municipal. 
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Vist el Pla Estratègic en matèria de subvencions d’aquest Ajuntament, pel període 
2020-2023, aprovat per Decret d’Alcaldia 2019/4690 de data 26 de novembre de 
2019, confeccionat a l’empara del que disposa l’esmentada Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, i atès que aquesta convocatòria coincideix plenament amb les línies 
d’actuació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en el sentit de col·laboració 
amb les entitats i persones físiques per a la gestió d’activitats d’interès públic. 
 
Atès que, tal com estableix l’article 38 de les Bases d’Execució del vigent Pressupost, 
no és necessària la publicitat i concurrència quan les subvencions tinguin assignació 
nominativa en el pressupost, com és el cas. 
 
Atès el que disposa l’article 25.2.i) de la Llei 7/01985, de Bases de Règim Local, amb 
la redacció donada per l’article 1.8 de la Llei 27/2013, de 17 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local. 
 
Vistos els informes emesos per la Cap de l’Àrea de Gestió de Turisme  i Comerç, per 
la Cap de Procediments i per la Cap de l’Àrea de Gestió Administrativa General. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret número 2497 de data 20 de juny de 2019, que va ser publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona de data 2 de juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde 
de Economia i Administració proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’atorgament, a favor de l’entitat Cornellà compra a casa, de la 
subvenció que tot seguit es detalla: 
 
 

PROJECTE/ACTIVITAT DATA/PERÍODE 
EXECUCIÓ 

APORTACIÓ 
MUNICIPAL 

PARTIDA 

 
Treballem a Cornellà 
perquè vinguis a 
comprar. 

 
01/01/2020 
31/12/2020 
 

 
60.000€ 

 
07764301A4800000 
 

 
Segon.- Assabentar a l’entitat interessada que haurà d’acceptar per escrit la 
subvenció atorgada dins el termini de deu dies, a partir de la notificació del present 
acord. En el supòsit que no manifesti res en contra durant aquest termini s’entendrà 
acceptada. Que la present subvenció serà compatible amb qualsevol altra concedida 
per altres administracions o en públics o privats. Tanmateix, l’import total de les 
subvencions rebudes per a la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del 
projecte/activitat a desenvolupar. Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o 
obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la 
sol·licitud. L’incompliment de qualsevol dels compromisos per part de l’entitat 
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subvencionada, comportarà la revocació de la subvenció i, en conseqüència, el 
reintegrament a l’Ajuntament de les quantitats percebudes amb els corresponents 
interessos de demora, corresponents al període comprès des de la data del seu 
cobrament fins a la del seu reintegrament. A la present subvenció li serà d’aplicació 
el règim d’infraccions i sancions administratives regulat al Títol IV de la citada Llei 
general de subvencions. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de 60.000 euros amb càrrec a la partida 
pressupostària  0776 4301A 4800000 del present exercici 2020.  
 
Quart.- Aprovar que la forma de pagament de l’esmentada quantitat es realitzi de 
manera anticipada, en concepte de bestreta, i mitjançant transferència bancària 
amb càrrec a la partida assenyalada, no subjecte a garantia de cap tipus. 
 
Cinquè.- Assabentar a la indicada entitat que la justificació l’haurà de fer dins el 
termini màxim de dos mesos, a comptar de la data de finalització de l’execució del  
projecte/realització de l’activitat.  En cas d’haver executat el projecte amb 
anterioritat a la concessió de la subvenció s’haurà de justificar dins del termini 
màxim de dos mesos a partir de la data del seu pagament. 
 
La justificació es realitzarà mitjançant la presentació d’una instància signada 
pel/per la Secretari/ària o representant legal de la beneficiària, adreçada al Sr. 
Alcalde de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, aportant la següent 
documentació (Annex J-1): 
 
1. Memòria del projecte/activitat subvencionat/da signat/da pel/per la 

Secretari/ària o representant legal, amb indicació de les activitats 
realitzades i dels resultats obtinguts (Annex J-2). 

 
2. Memòria econòmica, signada pel/per la Secretari/ària o representant 

legal, justificativa de tots els ingressos relatius al projecte subvencionat i 
de total de les despeses efectuades,  amb indicació dels creditors, número 
de factura, import i data d’emissió, així com assenyalant quines són les 
factures que es justifiquen a l’Ajuntament per a la subvenció atorgada. 
(S’hauran de relacionar totes les factures del projecte i assenyalar amb 
una “X” les que s’imputen i s’adjunten a la justificació de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat) (Annex J-3). 

 
3. Factures originals o fotocòpies compulsades de les despeses destinades a 

justificar la subvenció atorgada, degudament complimentades i amb 
justificant de pagament per un import igual o superior a la quantitat 
atorgada. 

 
Es consideren despeses subvencionables les que responguin de manera indubtable a 
la naturalesa de l’activitat subvencionada i que es desenvolupin dins del termini 
d’execució del projecte o activitat. No obstant això, no es subvencionaran les 
begudes alcohòliques a partir de 20º ni els productes de tabac. Es considerarà 
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despesa realitzada aquella efectivament pagada amb anterioritat a la finalització 
del termini de justificació determinat en aquest acord. L’import de les despeses 
indirectes imputats a la subvenció no podrà superar el 8% de l’import atorgat.  
 
En el cas que es presentin fotocòpies compulsades, el Departament gestor posarà 
una estampilla en els documents originals on consti que la factura representativa de 
la despesa justificada s’ha aplicat a la justificació de la subvenció atorgada, als 
efectes del control de subvencions concurrents. 
 
Les factures i documents equivalents hauran de reunir els requisits establerts pel 
Reial Decret 1619/2012 de 30 de novembre. 
 
D’acord amb l’article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la 
normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a 
la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, no es podran 
realitzar pagaments en efectiu d’import igual o superior a 2.500 euros o el seu 
contravalor en moneda estrangera, o aquell import que determini la Llei en cada 
moment, quan alguna de les parts actuï en qualitat d’empresari o professional.    
 

4. Certificat signat pel/per la Secretari/ària o representant legal de la 
publicitat del finançament públic del projecte/activitat amb un exemplar/s 
del/s original/s de la publicitat del finançament públic del projecte 
subvencionat descrita a l’annex J-4 (certificat de la publicitat del 
finançament públic del projecte/activitat) en la qual es farà constar el 
logotip de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i, a més, podrà fer-se 
constar la frase “amb el suport de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat” 
(Annex J-4). 

 
5. Declaració de les retribucions dels òrgans de direcció o d’administració de 

l’entitat beneficiària (només per a persones jurídiques amb subvencions 
per un import superior a 10.000€) (Annex J-5). 

 
6. Carta de pagament del reintegrament de les quantitats no aplicades amb 

els interessos de demora corresponents, si s’escau. 
 
Sisè.- Les entitats sense ànim de lucre que persegueixen fins d’interès social o 
cultural, el pressupost de les quals sigui inferior a 50.000 euros, les seves obligacions 
de publicitat activa es podran realitzar mitjançant la utilització dels mitjans 
electrònics posats a la seva disposició per l’Administració de la que provingui la 
major part dels ajuts o subvencions percebudes, el que vol dir que, respecte 
d’aquestes, és a dir, respecte de les entitats privades que percebin durant el període 
d’un any ajuts o subvencions públiques en quantia superior a 100.000 euros, o en les 
que el 40% del total dels seus ingressos anuals tingui caràcter d’ajut o subvenció 
pública, sempre que abastin almenys la quantitat de 5.000 euros, quan sigui aquest 
Ajuntament l’administració que més percentatge d’ajuts o subvencions hagi 
atorgat, d’acord amb el que estableixen els articles 3.b) i 5.4. de la Llei 19/2013, de 
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9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
publicada al BOE núm. 295 i que va entrar en vigor el dia 10 de desembre de 2014. 
 

Setè.- Assabentar a l’entitat que la resolució de la concessió de la subvenció es 
podrà modificar quan canviï qualsevol de les condicions tingudes en compte per a la 
seva concessió, per circumstàncies sobrevingudes i, en tot cas, per l’obtenció 
concurrent d’altres ingressos i sempre que no perjudiquin els drets de tercers. La 
sol·licitud de modificació s’haurà de presentar abans que finalitzi el termini 
d’execució del projecte subvencionat. 
 

Quan el beneficiari de la subvenció posi de manifest en la justificació que s’han 
produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la seva concessió, 
que no alteren substancialment la naturalesa o objectius de la subvenció, que 
haurien pogut comportar la modificació  de la resolució, conforme al que disposa 
l’apartat anterior, havent-ne omès el tràmit d’autorització administrativa prèvia per 
a la seva aprovació, l’Òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació 
presentada, sempre i quan aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers. 
En aquets supòsit caldrà informe de l’instructor de l’expedient i del cap Tècnic 
corresponent, si s’escau. 
 
Vuitè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
de Catalunya. 
 
Novè.- Trametre el present acord a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en 
compliment d’allò que disposen els articles 17.3b), 18 i 20 de la Llei 38/2003, 
general de subvencions. 
 
Desè.- Notificar a l’Àrea de Turisme i Comerç i a l’entitat interessada aquest acord 
pel seu coneixement i efectes. 
 

... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 
 
PROPOSTES DE L'ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC   
 
 

Urgent segon.- Aprovar inicialment la modificació del projecte 
d’urbanització de l’entorn de l’antic Cinema Pisa de Cornellà de Llobregat, 
que va ser aprovat definitivament per la Junta de Govern de 17 de maig de 
2013. 
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Aprovar inicialment modificació  
projecte urbanització entorn  
antic cinema Pisa 
 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 
Vist el projecte de “REURBANITZACIÓ DE L’ENTORN DE L’ANTIC CINEMA PISA AL 
TERME DE CORNELLA DE LLOBREGAT – Projecte Executiu novembre 2018”, redactat 
per peris+toral.arquitectes.scpp amb l’equip redactor; Marta Peris Eugenio i Jose 
Manuel Toral Fernández, Arquitectes amb número de col·legiats 37.368-0 i 43533-3 
respectivament, del COAC, amb col·laboració de Jaume Pastor Enginyer Tècnic 
d’instal·lacions i Albert Bestard Enginyer Tècnic Agrícola. 
 
Vist que l’esmentada modificació es presenta, atenent a al·legacions d’Espai Públic, 
com a modificació del Projecte d’Urbanització dels PAU 2 Cinema Pisa de la 
modificació PGM-76 a les illes Bagaría i Alstom de Cornellà de Llobregat - àmbit de 
la reparcel·lació del PAU 2, de maig de 2013 i redactat per José A. Marin Sanchez, 
per encàrrec de l’empresa municipal PROCORNELLA com a propietària dels terrenys. 
Projecte que va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en sessió 
ordinària el 21 de desembre de 2012 i aprovat definitivament amb la incorporació 
d’addenda al Projecte, de març de 2013, per la Junta de Govern Local el 17 de maig 
de 2013 amb un pressupost de d’execució per contracte de 683.971,98 euros (IVA 
21% inclòs) 
 
Vist que el Sr. Ricard Casademont en la seva qualitat de Gerent de planificació i 
gestió urbanística de l’Empresa municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica 
de Cornellà S.A., (PROCORNELLÀ), ha presentat per Registre general d’entrada amb 
el número 003672 de data 30 de gener de 2020 el projecte denominat 
“Reurbanització de l’entorn de l’antic Cinema Pisa al terme de Cornellà de Llobregat 
- Projecte executiu novembre 2018”, per a la seva tramitació i aprovació. 
 
Vist que des de l’aprovació definitiva de la urbanització per la Junta de Govern Local, 
el 17 de maig de 2013, ha transcorregut més de 5 anys i donada la sol·licitud de 
tramitació de la llicència d’obres per part L'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i 
Gestió Patrimonial (IMPSOL), es va començar a treballar en una nova proposta per 
tal de millorar/actualitzar la urbanització de l’entorn així com preveure la seva 
realització en una única fase, tot completant la proposta amb mobiliari urbà – jocs 
infantils. 
 
Vist que el dit projecte descriu la realització en una única fase (al projecte aprovat 
plantejava dues fases d’execució entorn un únic edifici), canvi de tipus d’enllumenat, 
reg per telegestió, previsió de trasllat de la CT G2432 dins de la volumetria del nou 
edifici per alliberar espai públic, la incorporació de zones enjardinades, incorporació 
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de zona amb jocs infantils, instal·lació de tendal de protecció solar, adaptació a la 
llei d’accessibilitat, millora dels paviments per accés de serveis de prevenció, així 
com previsió d’alliberar infraestructures públiques per futur ascensor de la CCPP 
Mossèn Andreu 52. 
 
Vist que el facultatiu redactor del projecte ha redactat la corresponent memòria 
justificativa, així com la documentació tècnica necessària. 
 
Vist que aquesta documentació l’han supervisat els serveis tècnics municipals, 
havent emès informe favorable el Cap de Gestió de Política Territorial i Sostenibilitat 
signat el 10 de febrer de 2020, obrant a l’expedient. 
 
Vist que segons informa el Sr. Ricard Casademont en la seva qualitat de Gerent de 
planificació i gestió urbanística de l’Empresa municipal de Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà S.A., (PROCORNELLÀ), les obres d’aquest sector no estan 
adjudicades, no s’advera la necessitat de notificar cap interessat per aquest motiu. 
 
Vist informe de la cap Jurídic i Administratiu de Política territorial i sostenibilitat 
signat en data 10 de febrer de 2020, obrant a l’expedient. 
 
Vist l’informe de la Secretària General número 99/2020 signat en data 26 de febrer 
de 2020, en virtut el qual s’informa favorablement la proposta del Tinent d’Alcalde 
de Política Territorial i Espai Públic pel que fa al seu contingut i a la idoneïtat de la 
figura de planejament tramitada, sempre i quan, en caràcter previ a la seva 
aprovació es tinguin en compte les observacions que preveu. 
 
Vist l’informe tècnic de data 28 de febrer de 2020, segons el qual es fa constar la 
coincidència entre el document amb ID 1267039 i el document entrat en paper: 
Modificació del Projecte d’urbanització del PAU2 Cinema Pisa, al terme municipal de 
Cornellà de Llobregat, novembre 2019, amb RGE 7931 de 26 de febrer de 2020. 
 
Vist l’article 89.6 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, segons el qual 
“6. Els ajuntaments aproven inicialment i definitivament els projectes d'urbanització 
seguint la tramitació que estableix l'article 119.2. Tanmateix, l'audiència a les 
persones interessades només és preceptiva en el cas de projectes d'iniciativa 
privada. Un cop aprovat inicialment el projecte, s'ha de demanar un informe als 
organismes públics i establir un termini d'un mes perquè les empreses de 
subministrament de serveis afectades es pronunciïn sobre el projecte. Els 
ajuntaments aproven els projectes d'urbanització complementaris sense que sigui 
preceptiu el tràmit d'informació pública.” 
 
Atès que l’adopció de l’acord és competència de la Junta de Govern Local, 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 
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Primer.- Aprovar inicialment la modificació del projecte d’urbanització de l’entorn 
de l’antic Cinema Pisa d’aquest terme municipal, que va ser aprovat definitivament 
per la Junta de Govern de 17 de maig de 2013, segons detall del Projecte denominat 
“Reurbanització de l’entorn de l’antic Cinema Pisa al terme de Cornellà de 
Llobregat—Projecte executiu novembre 2018” redactat per Peris + Toral. 
Arquitectes. SCCP. 
 
Segon.- Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al 
tauler d’anuncis municipal, a la web municipal i a un dels diaris de major difusió de 
la província, a fi de donar audiència a les persones interessades pel termini d’un 
mes. 
 
Quart.- Notificar l’acord a les empreses de subministraments de serveis afectats, per 
tal que en el termini d’un mes es pronunciïn sobre el projecte, el qual es podrà 
consultar de dilluns a divendres laborables, en horari de 9’30 a 13’30 hores, a les 
dependències del departament de Política Territorial de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, al carrer Racó d’Enric Mora, 8 (Edifici de la Rectoria) 08940 – Cornellà de 
Llobregat. 
 
Cinquè.- 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, accès a la informació i bon govern, per a la seva 
publicació. 

 
... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
 

 
III 
 

COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 
 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’IGUALTAT I EDUCACIÓ  
 
Punt dinovè.- Aprovar la subscripció del conveni de col.laboració en el 
marc del Programa “SOC-UBICAT” entre el Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya i  l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 

Aprovar Conveni  SOC-UBICAT 
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 Aquest punt ha estat retirat per indicació de l’Alcaldia.  
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Punt vintè.- Aprovar la subscripció del conveni de col.laboració entre 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat per a la prestació de serveis a persones emprenedores i 
empreses en el marc de l’acció “Suport a la creació, consolidació i 
creixement de Microempreses” atorgada per la Diputació de Barcelona. 
 

Aprovar subscripció conveni  
“Suport creació, consolidació i  
creixement Microempreses”. 
 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
... 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona en sessió celebrada el 26 de novembre 
de 2015 va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’ instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la 
Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat 
establir el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels 
recursos del Pla. 
  
Atès que per Decret d’Alcaldia número 433/19, de data 29 de gener, es va aprovar, 
en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la 
Diputació de Barcelona- Catàleg de serveis 2019, les sol·licituds de recursos 
econòmics i de suport pels programes i les actuacions elaborats pels diferents 
departaments municipals per poder participar en la convocatòria 2019. 
 
Atès que en la part resolutiva de l’ esmentat Decret es va sol·licitar a l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local- Polítiques de teixit productiu- de la Diputació de 
Barcelona un ajut pels “Centres locals de serveis a les empreses (CLSE)”. 
 
Atès que en la sol·licitud d’ajut que va presentar l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat va indicar que es tractava d’una actuació conjunta entre l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat; i que per part de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat l’execució la realitzaria l’ ens instrumental 
Procornellà, SA amb NIF A5828334. I així mateix, es van annexar, a la sol.licitud del 
recurs, els documents : “Documentació annexa a la sol·licitud - Catàleg de serveis i 
activitats 2019-Execució conjunta”; “ Carta adhesió execució conjunta” i formularis 
associats d’ ambdós ajuntaments (documentació que s’adjunta). 
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Atès que la raó d’aquesta actuació conjunta esdevé per tal d’accedir a un major 
finançament, enguany l’execució de l’actuació es realitza de manera supramunicipal 
conjuntament amb l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat; sent l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat l’ ens sol·licitant i titular de la subvenció, mentre que 
l’Ajuntament d’Esplugues és l’ ens executor d’un 25% de l’actuació i percebrà aquest 
percentatge pels seus serveis prestats. 
 
Atès que per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió 
de data 25 d’abril de 2019, es va resoldre el procediment de concessió d’ajuts 
econòmics i, així mateix, la seva aprovació, en el marc del Catàleg de serveis de 
l’any 2019; dintre dels quals, els corresponents a l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat i, entre d’altres, el que es detalla a continuació : 
 
 
Centre d’Empreses de Procornellà 
 

 
DEPARTAMENT/PROGRA
MA - ACCIÓ DE SUPORT 

IMPORT 
CONCEDIT 

Centre 
Gestor 

Codi 
XGL 

Centre locals 
de serveis a 
les empreses 
(CLSE) 

Suport a la Creació, 
Consolidació i 
Creixement de 
microempreses 

1
40.000,00€ 

Servei Teixit 
Productiu 

19/Y/269948 

 
 
Atès que, un cop aprovada la concessió d’ajut i acceptada per l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat segons Decret d’Alcaldia núm. 2019/2055, de data 16 de 
maig, s’ha de procedir a la seva formalització amb l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, mitjançant un conveni de col·laboració, la forma de regular l’execució 
conjunta pels dos ajuntament de l’actuació “Suport a la creació, consolidació i 
creixement de microempreses, dins del recurs suport als CLSE del programa de 
Polítiques del teixit productiu del Catàleg de serveis i activitats 2019 de la Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès l’informe favorable emès pel Cap de l’Àrea de Gestió de Programes d’Alcaldia. 
 
Atès que s’acompanya amb la proposta de conveni, la preceptiva Memòria, sobre la 
necessitat i oportunitat de la subscripció del conveni. 
 
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. 
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Atès  que per la seva gestió i tramitació s’ha tingut en compte el contingut  la 
circular 3/2017 de la Secretaria General d’aquest Ajuntament, de 13 de setembre de 
2017, sobre els convenis administratius. 
 
Atès que en l’expedient figura l’informe de la Secretaria General. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions Plenàries acordades per aquest Ajuntament en sessió 
plenària el 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 de Presidència i Economia, a proposta de la 
Tinenta d’alcalde i Regidora delegada de Presidència, una vegada dictaminat per la 
Comissió, proposa a la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, l’adopció dels 
següents : 
 

ACORDS 
  
Primer.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració a formalitzar  entre 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a 
la prestació de serveis a persones emprenedores i empreses en el marc de l’acció 
“Suport a la creació, consolidació i creixement de Microempreses”, per tal de 
desenvolupar l’acció en els termes que figuren en la subvenció sol·licitada i  
concedida per la Diputació de Barcelona que es fa referència en la part expositiva de 
la present resolució, i que en el cas de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat serà 
desenvolupada per l’empresa municipal PROCORNELLÀ, S.A., a través del servei del 
Centre d’Empreses; facultant al senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde de Cornellà 
de Llobregat, perquè en nom i representació d’aquest Ajuntament, signi el mateix, 
mitjançant la subscripció del document següent : 
 
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT I L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A PERSONES 
EMPRENEDORES I EMPRESES EN EL MARC DE L’ACCIÓ “SUPORT A LA CREACIÓ, 
CONSOLIDACIÓ I CREIXEMENT DE MICROEMPRESES” 
 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
 
Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb NIF P-0807200A, representat pel Sr. Antonio 
Balmón Arévalo, amb domicili a Plaça de l’Església, 1 de Cornellà de Llobregat, en 
qualitat d’alcalde;  facultat per aquest acte segons acord de la Junta de Govern Local 
de data.............................,  assistit per la Sra. Carmen Alonso Higuera, secretària 
general, als efectes de fe pública previstos per l’article 3.2 del Reial Decret 
128/2018, que dóna fe de l’acte. 
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Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb NIF P0807600B, representat per la Sra. 
Pilar Díaz Romero, amb domicili en Plaça Santa Magdalena, 5-6 d’Esplugues de 
Llobregat, en qualitat d’alcaldessa, assistida pel Secretari de la corporació, Sr. Pedro 
Carmona Pérez. 
 
Les parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per atorgar el 
present conveni, i  
 
 
MANIFESTEN 
 
 
I.  L’àmbit local continua sent per molts motius, l’àmbit de referència idoni per la 

prestació de determinats serveis a persones emprenedores i empreses, així com per 
l’ impuls de projectes tractors que desenvolupin el territori i millorin la qualitat de 
vida dels seus habitants. 

 
D’altra banda, la cooperació i la concertació han estat i han de continuar sent dos dels 
pilars en els que es recolzen les polítiques de suport a les persones emprenedores i 
empreses. 
 
II.  Es fa imprescindible posar el focus d’atenció de la prestació dels serveis en el 

beneficiari final, és a dir, la persona emprenedora o empresa, amb l’objectiu de 
millorar l’impacte de les polítiques realitzades. 

 
Tanmateix, l’evolució en les necessitats de les persones emprenedores i empreses ha 
d’anar acompanyada d’una adaptació i ampliació del catàleg de serveis ofert pels 
ajuntaments que requereix d’una major dimensió i  interrelació. 
 
Tenint en compte la problemàtica no resolta en relació amb el finançament del món 
local i, per tant, davant l’escassetat de recursos és encara més necessari  implementar 
fórmules que permetin el seu màxim aprofitament. En aquest sentit, es considera la 
cooperació supramunicipal una de les eines que ho ha de permetre. 
 
III. Els dos ajuntaments sotasignats disposen d’un Centre Local de Serveis a les 

Empreses comú (en endavant CLSE) que, per definició, presta serveis a les persones 
emprenedores i empreses del seus respectius municipis. En el cas de l’Ajuntament 
de Cornellà, aquests serveis els realitza l’ EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ 
SOCIAL, URBANA I ECONÒMICA DE CORNELLÀ, S.A. (PROCORNELLÀ), que executarà 
les accions incloses a l’objecte del present conveni. En el cas de l’ajuntament 
d’Esplugues, és la pròpia corporació qui executa les accions. 

 
IV. Ambdós ajuntaments consideren, per tal de millorar l’eficiència de la gestió pública, 

facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics y contribuir a la realització 
d’activitats d’ utilitat pública, la creació d’un àmbit comú de prestació dels serveis 
oferts pels respectius CLSE, amb especial incidència, encara que no de forma 
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excloent, en les accions de formació i divulgació, com ara cursos, seminaris, tallers i 
conferències adreçats a emprenedors/es i empreses. 

 
V.  La Diputació de Barcelona promou la cooperació entre ajuntaments  en la 

prestació de serveis mitjançant la concessió d’ajuts a l’execució conjunta 
d’actuacions, en el marc del Catàleg de serveis 2019 del Pla xarxa de governs 
locals 2016-2019. 

 
VI. Ambdós ajuntaments han acordat  la presentació davant la Diputació de 

Barcelona d’una única sol·licitud d’ajut i d’una “Carta d’adhesió a l’execució 
conjunta” de l’actuació SUPORT A LA CREACIÓ, CONSOLIDACIÓ I CREIXEMENT DE 
MICROEMPRESES, dins del recurs suport als CLSE del programa de Polítiques del 
teixit productiu del Catàleg de serveis 2019.  

 
Aquesta sol·licitud ha estat presentada per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en 
nom propi i de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, acompanyada de les 
respectives memòries i pressupostos. En aquest sentit, s’ha acordat que, en raó de la 
diferent intensitat de serveis prestats per cada ajuntament, el 75% de l’ajut 
sol·licitat correspon a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i el 25% a l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha acordat en data 25 /04/2019 la 
concessió, entre d’altres, d’un ajut econòmic  total de 140.000,00 € , amb codi 
19/Y/269948 a aquesta actuació conjunta; partida pressupostària de la Diputació 
de Barcelona 46250 (subconcepte), 30103 (orgànic), transferències a ajuntaments 
XGL (descripció subconcepte), desglossat en dues anualitats de la forma següent : 
 

Import atorgat 2019 133.000,00 € 
Import atorgat 2020 7.000,00 € 

Total 140.000,00 € 
 
Correspon, en conseqüència, concretar els termes de l’execució conjunta d’aquesta 
actuació. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 

 
PACTES 

 
Primer. Objecte. 
 
L’objecte del present conveni és regular l’execució conjunta pels ajuntaments de 
Cornellà de Llobregat i d’Esplugues de Llobregat de l’actuació SUPORT A LA CREACIÓ, 
CONSOLIDACIÓ I CREIXEMENT DE MICROEMPRESES, dins del recurs suport als CLSE 
del programa de Polítiques del teixit productiu del Catàleg de serveis 2019 del Pla 
xarxa de governs locals 2016-2019.  
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Segon. Compromisos de les parts. 
 
Les dues parts es comprometen a executar de manera conjunta i/o coordinada les 
següents accions: 
 
Informació i assessorament personalitzats a persones emprenedores i empreses. Per 
tal de complementar aquest servei i en funció de les necessitats que en el seu cas es 
detectin, es podrà derivar usuaris a un o altre CLSE quan l’especificitat de la temàtica 
objecte de l’assessorament ho requereixi. 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, així mateix, es compromet, específicament, a 
executar com ens  beneficiari, les accions següents : 
 
 
1.- Serveis d’informació : 
 
Nombre de serveis d’informació a persones emprenedores : 1.500 
Nombre de serveis d’informació a empreses :  1.500 
  
 
2.-Atenció a consultes de persones emprenedores  
 
Nombre de consultes de persones emprenedores:  2.000 
Nombre de consultes d’empreses : 2.000 
 
 
3.- Assessorament en l’elaboració del pla d’empresa  o altres metodologies d’anàlisi 
de viabilitat 
 
Nombre total de plans d’empresa assessorats : 150 
Nombre d’empreses que es crearan amb un pla d’empresa finalitzat :50 
  
4.- Accions de sensibilització a l’emprenedoria  
 
Nombre d’accions de sensibilització a l’emprenedoria : 60 
Nombre d’accions de sensibilització a les empreses : 40 
 
5.- Accions de formació empresarial   
 
Nombre d’accions de sensibilització a l’emprenedoria: 40 
 
6.- Allotjaments  
 
Nombre d’empreses allotjades al llar de l’any : 180 
 
7.-Utilització del servei  
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Nombre total de persones potencialment emprenedores ateses (menors de 18 anys) 
: 900 
Nombre total de persones emprenedores ateses (majors de 18 anys) : 250 
Nombre total d’empreses ateses :  136 
 
8.- Nombre de llocs de treball generats per les empreses creades amb el suport del 
centre : 100 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, així mateix, es compromet, específicament, 
a executar com ens  executor1, les accions següents : 
 
1.- Serveis d’informació : 
 
Nombre de serveis d’informació a persones emprenedores : 130 
Nombre de serveis d’informació a empreses : 30 
 
2.-Atenció a consultes de persones emprenedores  
 
Nombre de consultes de persones emprenedores:  100 
Nombre de consultes d’empreses : 15 
 
3.- Assessorament en l’elaboració del pla d’empresa o altres metodologies d’anàlisi 
de viabilitat 
 
Nombre total de plans d’empresa assessorats : 30 
Nombre d’empreses que es crearan amb un pla d’empresa finalitzat : 5 
 
4.- Accions de sensibilització a l’emprenedoria  
 
Nombre d’accions de sensibilització a l’emprenedoria : 2 
Nombre d’accions de sensibilització a les empreses : 2 
 
5.- Accions de formació empresarial   
 
Nombre d’accions de sensibilització a l’emprenedoria : 20 
 
6.- Allotjaments  
 
Nombre d’empreses allotjades al llarg de l’any :  7 
 
7.-Utilització del servei  
 
Nombre total de persones emprenedores ateses (majors de 18 anys) : 90 
Nombre total d’empreses ateses : 20 
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8.- Nombre de llocs de treball generats per les empreses creades amb el suport del 
centre : 10 
 
Així mateix, les dues parts difondran entre els habitants i empreses dels seus municipis 
les activitats objecte de l’actuació conjunta i derivaran els potencials usuaris 
d’aquestes activitats. 
 
Tercer.  Seguiment 
 
El personal tècnic d’ambdós ajuntaments es reunirà periòdicament per fer la valoració 
corresponent de l’evolució de l’actuació conjunta així com per abordar qualsevol 
qüestió que es consideri d’interès per al seu desenvolupament. 
 
Quart. Aportació econòmica. 
 
L’Ajuntament de Cornellà , com a responsable i beneficiari de l’ajut total de 140.000 
€ atorgat per la Diputació de Barcelona i tot d’acord amb la Carta d’adhesió 
conjunta subscrita i presentada juntament amb la sol·licitud de subvenció , un cop 
ingressat l’ajut per part de l’entitat atorgant, i prèvia justificació davant d’aquest 
Ajuntament de les despeses realitzades per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
iniciarà els tràmits necessaris per realitzar el pagament del 25% de la subvenció 
atorgada, fins un màxim de 35.000€. 
 
En el cas que, un cop revisada/es  la/es justificació/ns finals de les despeses realitzades 
pels serveis tècnics de la Diputació de Barcelona, es produís una minoració de l’ajut 
atorgat, per causa imputable a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, aquesta 
minoració s’aplicarà al 25% de  l’import  de l’ajut corresponent. 
 
Aquesta justificació haurà de consistir en la presentació de la següent documentació: 
 
-   La memora explicativa de les accions realitzades 
 
- La relació de les despeses que s’han generat a càrrec de les actuacions 
subvencionables, desglossades per Capítols de Despesa que estableix l’Ordre 
EHA/3565/2008 de 3 de desembre, a on constin les dades que figuren en el formulari 
C403 que recull el decret de justificació de la Diputació de Barcelona. 
 
- La documentació acreditativa de les despeses abonades que figuren en la relació de 
les despeses justificades 
 
Qualsevol altra document que requereixi la Diputació de Barcelona. 
 
L’aportació econòmica serà abonada per l’Ajuntament de Cornellà mitjançant 
transferència bancària al compte corrent que determinarà la Tresoreria Municipal de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Cinquè. Compliment i Modificació. 
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El present conveni s’haurà de complir en els seus propis termes. No obstant això, serà 
susceptible de modificació del seu contingut sempre que així s’acordi i es formalitzi 
entre ambdues parts amb els mateixos requisits i formalitats que es van seguir, per la 
concertació d’aquest. 
 
L’incompliment de les obligacions suposarà la resolució del present conveni. 
 
Sisè.  Vigència. 
 
La vigència del conveni compren els anys 2019 i 2020, de conformitat als termes 
previstes a l’article 49 h) de la Llei 40/2015, d’ 1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic (LRJSP) 
  
Setè. Dades de caràcter personal i confidencialitat. 
 
Ambdues parts s’obliguen, en relació amb totes les dades o informacions de 
caràcter personal de les persones emprenedores i empreses participants en els 
diferents serveis i activitats a complir amb les prescripcions que es prevegin a la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.  
 
D’altra banda, tota la informació i documentació de les persones emprenedores i 
empreses participants en els diferents serveis i activitats seran tractades 
confidencialment per ambdues parts. 
 
Vuitè. Extinció. 
 
1.Pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o per incórrer en 

causa de resolució. 
 
2. Són causes de resolució: 
 
a) Els transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la 

pròrroga d’aquest. 
 
b) L’acord unànime de tots els signants. 

 
c)  L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels 

signants. 
 
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un 
requeriment perquè compleixi en un determinat termini amb les obligacions o 
compromisos que es consideren incomplits. Aquest requeriment serà comunicat al 
responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del 
conveni i a les altres parts signats. 
 



 
 

 
 

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

 

 65 

Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistís l’incompliment, la part 
que el va dirigir notificarà a les parts signats la concurrència de la causa de resolució 
i s’entendrà resolt el conveni. La resolució del conveni per aquesta causa podrà 
comportar la indemnització dels perjudicis causats si així s’hagués previst. 
 
c) Per decisió judicial declaratòria de la nul.litat del conveni. 

 
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en 

altres lleis. 
 
Novè. Règim jurídic. 
 
Aquest conveni es regeix, per a la seva interpretació i desenvolupament, per les 
presents clàusules, i en tot allò no previst en les mateixes, pels articles del 47 al 53 
de Llei 40/2015, d’ 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP). 
 
Desè. Jurisdicció. 
 
El present conveni té naturalesa administrativa i està sotmès al règim jurídic de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre (LRJSP). Les discrepàncies que puguin sorgir en la seva 
aplicació seran resoltes per mutu acord de les parts i si fos necessari, es podran 
acollir als Tribunals de la Jurisdicció Contenciós Administrativa que corresponguin. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat  en el lloc i data que s’assenyalen. 
 
Cornellà de Llobregat,   Esplugues de Llobregat,  
 
Per l’Ajuntament Cornellà de Llobregat Per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
L’alcalde  L’alcaldessa  
 
 
Antonio Balmón Arévalo  Pilar Díaz Romero 
 
 
 (segells)  
 
La secretària general  El secretari  
 
 
Segon.- Encarregar al Departament de Programes de l’Alcaldia que realitzi el 
seguiment de les obligacions que es contreuen en el conveni. 
 
Tercer.- Comunicar el contingut del present acord a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, a l’empresa municipal PROCORNELLÀ, S.A. i al Departament municipal 
d’Intervenció, pel seu coneixement i efectes, així com a la Direcció General 
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d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, als previstos per l’article 309.1 del ROAS. 
 
Quart.- 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 i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
de Catalunya.  
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració  i 
cooperació de la Generalitat , acompanyant d’una còpia de la seva formalització, 
dins dels tres mesos següents a aquesta, en els termes i als efectes previstos a la 
Resolució de la Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 2017. 
 

... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 
 
 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 

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

 
 

Urgent primer.- Aprovar la revisió del cànon de l’atorgament de l’ús 
privatiu d’un terreny municipal, situat a l’Illa d’Equipaments Almeda, per la 
construcció d’un equipament d’ús docent, mitjançant la cessió d’ un dret 
de superfície, adjudicat a l’Associació Professional d’Empresaris 
d’Electricitat, Fontaneria, Climatització i Afins del Baix Llobregat, per 
increment de l’ IPC. 
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Aprovar increment IPC Illa Equipaments 
Almeda 
 

 
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 el dret de 
superfície relatiu a l’ús privatiu d’un terreny de propietat municipal de 1.520 m2, 
situat a l’illa d’Equipaments Almeda per la construcció d’un equipament d’ús 
docent, adjudicat a l’Associació Professional d’Empresaris d’Electricitat, Fontaneria, 
Climatització i Afins del Baix Llobregat i en especial el seu article 6, relatiu a la 
revisió de preus, del que resulta que el cànon serà revisable anyalment en base a 
l’Índex de Preus al Consum de l’exercici anterior. 
 
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. 
 
Vist l’informe de data 24 de febrer de 2020 del Cap del Departament de Patrimoni. 
 
Atès que l’ adopció d’ aquest acord és competència d’ aquesta Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions 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 l’atorgament de l’ús privatiu d’un terreny 
municipal, situat a l’Illa d’Equipaments Almeda, per la construcció d’un equipament 
d’ús docent, mitjançant la cessió d’un dret de superfície, adjudicat a l’Associació 
Professional d’Empresaris d’Electricitat, Fontaneria, Climatització i Afins del Baix 
Llobregat, mitjançant acord de Ple de data 30 d’abril del 2003, 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 6.171,28.-euros, 
suposa una variació anyal de 49,37.-euros, restant establert al cànon anyal en la 
quantitat de 6.220,65.-euros més el 21% d´IVA, i això amb efectes de l’1 de gener de 
2020. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l´empresa concessionària Associació 
Professional d’Empresaris d’Electricitat, Fontaneria, Climatització i Afins del Baix 
Llobregat i a la Intervenció Municipal. 
 



 68 

Tercer.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
de Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte del present Acord a la propera Comissió Informativa de 
Territori i Medi Ambient que es celebri.  

 
... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 
Urgent segon.- Aprovar la revisió del cànon de l’atorgament de l’ús privatiu 
d’un terreny municipal, mitjançant la cessió d’ un dret de superfície, situat 
a l’extrem sud de l’Illa d’Equipaments Almeda, per la construcció d’un 
hotel, adjudicat a l’empresa Louvre Hoteles España S.L, mitjançant acord 
de Ple de data 17 de desembre de2004 i autoritzada la cessió en tots els 
drets i obligacions a Hotel Grill Cornellà, per increment de l’ IPC. 
 

Aprovar increment IPC Illa Equipaments 
Almeda 
 

 
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 el dret de 
superfície relatiu a l’ ús privatiu d’ un terreny de propietat municipal de 2.836,25 
m2, mitjançant la cessió d’un dret de superfície, situat a l’extrem sud de l’ Illa d’ 
Equipaments Almeda, per la construcció d’ un hotel, adjudicat a l’empresa 
Envergure España, S.L., actualment Louvre Hoteles España, S.L.  i cedit a l’empresa 
Hotel Grill Cornellà, S.L. 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. 
 
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. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 3 de setembre de 2008 mitjançant 
el qual es restava assabentat del canvi de denominació social de l’Empresa 
Envergure España, S.L. per la denominació social Louvre Hoteles España, S.L. i 
s’autoritzava la cessió en tots els drets i obligacions de l’empresa Louvre Hoteles 
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España, S.L.  a favor de Hotel Grill Cornellà, S.L. del dret de superfície que es descriu 
al punt primer i que inicialment es va adjudicar al l’empresa Envergure España, S.L. i 
es requeria a les empreses Louvre Hoteles España, S.L. i Hotel Grill Cornellà, S.L. 
perquè formalitzin en escriptura pública la cessió. 
 
Vista l’escriptura de cessió de dret de superfície amb número de Protocol 4106 de 
data 30 d’octubre de 2009 signada davant el notari de Barcelona Tomás Giménez 
Duart, per Louvre Hotels España, S.L. i Hotel Grill Cornellà, S.L. 
 
Vist l’informe de data 24 de febrer de 2020 del Cap del Departament de Patrimoni. 
 
Atès que l’ adopció d’ aquest acord és competència d’ aquesta Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions 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 l’atorgament de l’ús privatiu d’un terreny de 
propietat municipal de 2.836,25 m2, mitjançant la cessió d´un dret de superfície, 
situat a l’extrem sud de l’ Illa d’ Equipaments Almeda, per la construcció d’ un hotel, 
adjudicat a l’empresa Louvre Hoteles España, S.L. i mitjançant acord de Ple de data 
17 de desembre de 2004 i autoritzada la cessió en tots els drets i obligacions a Hotel 
Grill Cornellà, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 3 de setembre de 
2008, per variació de l’Índex de Preus al Consum corresponent al període de 
desembre 2018 / desembre 2019, en un 0,8%, que aplicat sobre l’última renda 
vigent de 194.793,83.- euros, suposa una variació anyal de 1.558,35.- euros, restant 
establert al cànon anyal de l’esmentat dret de superfície, en la quantitat de 
196.352,18.- euros més el 21 % d´IVA, i això amb efectes de 1 de gener de 2020. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’empresa concessionària “Hotel Grill Cornellà, 
S.L.” 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. 
 
Quart.- Donar compte del present Acord a la propera Comissió Informativa de 
Territori i Medi Ambient que es celebri. 

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

Urgent tercer.- Aprovar la revisió del cànon de la concessió administrativa 
de l’ús privatiu del subsòl del terreny municipal, situat a la Plaça de Vic 
(entre els carrers Josep Cuxart i Parc Alps), destinat a la construcció d’un 
aparcament soterrani, adjudicat a l’empresa “Mercadona, Societat 
Anònima”, període octubre 2018 / octubre 2019, per increment de l’ IPC. 
 

Aprovar increment IPC Plaça 
de Vic 

 

 
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 del subsòl del terreny municipal, situat a la 
Plaça de Vic (entre els carrers Josep Cuxart i Parc Alps), destinat a la construcció 
d’un aparcament soterrani, adjudicat a  l’empresa “MERCADONA, Societat 
Anònima“ i en especial el seu article 8, relatiu a la revisió de preus, del que resulta 
que el cànon serà revisable anyalment d’acord amb les variacions percentuals 
experimentades en el conjunt nacional pel sistema de Índex de Preus al Consum, 
elaborat per l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
Atès que l’Índex de Preus al Consum corresponent al període octubre  2018 / octubre 
2019 és del 0,1%, segons dades facilitades per l'Institut Nacional d'Estadística. 
 
Vist l’informe de data 26 de febrer de 2020 del Cap del Departament de Patrimoni. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions 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 de Vic (entre els carrers Josep 
Cuxart i Parc Alps), destinat a la construcció d’un aparcament soterrani, adjudicat a 
l’empresa “MERCADONA, Societat Anònima”, mitjançant acord de la Comissió de 
Govern de data 25 de juliol de 2001, per variació de l’Índex de Preus al Consum 
corresponent al període octubre 2018 / octubre 2019 en un  0,1 % i que aplicat 
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sobre l’última renda vigent de 12.321,28.- euros que suposa una variació anyal de 
12,32.- euros, restant establert el cànon anyal de l’esmentada concessió, en la 
quantitat de 12.333,60.- euros, i això a partir del dia 1 de novembre de 2019. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’empresa concessionària “MERCADONA, 
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. 
 
Quart.- Donar compte del present Acord a la propera Comissió Informativa de 
Territori i Medi Ambient que es celebri. 

 
... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 

Urgent quart.- Aprovar la revisió del cànon de concessió administrativa de 
l’ús privatiu d’un local comercial destinat a la venda de llibres, música, 
material didàctic, joguines, llibreria, papereria i altres elements relacionats 
amb la cultura, annex al Mercat Sant Ildelfons de Cornellà de Llobregat, 
atorgat a l’empresa “Abacus, S.CCL.”,  per increment de l’ IPC. 
 

Aprovar increment IPC local 
Annex Mercat Sant Ildefons 
 

 
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’un local comercial destinat a la venda de 
llibres, música, material didàctic, joguines, llibreria, papereria i altres elements 
relacionats amb la cultura, annex al Mercat Sant Ildefons, de Cornellà de Llobregat,  
adjudicat a l’ empresa “ABACUS, SCCL “, 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 Catalunya de l’exercici anterior. 
  
Atès que l’Índex de Preus al Consum de Catalunya corresponent a l’exercici 2019, és 
del 0,9% segons dades facilitades per l’IDESCAT. 
Vist l’informe de data 2 de març de 2020 del Cap del Departament de Patrimoni. 
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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’un local comercial destinat a la venda de llibres, música, material didàctic, 
joguines, llibreria, papereria i altres elements relacionats amb la cultura, annex al 
Mercat Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat, atorgat  a l’empresa “ABACUS, 
S.CCL.” segons acord de la Junta de Govern Local de data 30 de juny de 2010 i posat 
a disposició d’ABACUS, SCCL l’esmentat edifici segons acord de la Junta de Govern 
Local de data 9 de novembre de 2011, per variació de l’Índex de Preus al Consum de 
Catalunya corresponent a l’exercici anterior (2019), en un 0,9%, i que aplicat sobre 
l’última renda vigent de 62.931,35.-€ suposa una variació anyal de 566,38.-€, 
restant establert el cànon de l’esmentada concessió  administrativa en la quantitat 
de 63.497,73.-€ anyals i allò amb efectes del dia 18 de novembre de 2019. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’empresa “ABACUS, SCCL - Societat 
Unipersonal”, 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. 
 
Quart.- Donar compte del present Acord a la propera Comissió Informativa de 
Territori i Medi Ambient que es celebri. 
 

... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
 
Urgent cinquè.- Aprovar el Conveni de Col·laboració entre l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per a 
la implantació d’aparcaments d’intercanvi a parades de transport públic 
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Aprovar conveni col.laboració, 
“Iimplantació aparcaments d’intercanvi 
 a parades de transport públic”. 
 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
... 
 
Vist l’esborrany de document denominat “CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT PER A LA IMPLANTACIÓ D’APARCAMENTS D’INTERCANVI A PARADES DE 
TRANSPORT PÚBLIC”.  
 
Vist que es tracta d’un conveni de col·laboració interadministrativa que té per 
objecte habilitar un espai destinat a l’aparcament d’intercanvi modal entre el 
vehicle privat i el transport públic per fomentar així la intermodalitat i reduir l’ús del 
vehicle privat. 
 
Vist que s’acompanya amb la proposta la preceptiva Memòria justificativa, 
subscrita per la Cap de l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals i la Tinenta 
d’Alcalde de Presidència, sobre la necessitat i oportunitat de la subscripció del 
conveni. 
 
Vist el que regula l’art. 47 i següents de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim 
Jurídic del Sector Públic i la regulació relativa als convenis recollida als articles 303 a 
311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals.  
 
Vistes les circulars 1/2017 i 3/2017 de la Secretaria General d’aquest Ajuntament, 
sobre els convenis administratius i 1/2019 relativa a les exigències formals dels 
Acords com a conseqüència de la implementació de l’Administració electrònica. 
 
Atès que l’adopció del present acord és competència de la Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions plenàries d’aquest Ajuntament, mitjançant sessió plenària 
de data 02 de juliol 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 18 de juliol de 2019, la Tinenta d’Alcalde de Presidència proposa 
a l’ esmentada Junta de Govern Local, l’adopció dels següents: 
 

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar la subscripció del CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ÀREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
PER A LA IMPLANTACIÓ D’APARCAMENTS D’INTERCANVI A PARADES DE 
TRANSPORT PÚBLIC, el text literal del qual figura al final del present acord , i 
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facultar a l’ Alcalde d’aquesta corporació, senyor Antonio Balmón Arévalo, per a la 
seva formalització.    
 
Segon. – Comunicar el present acord a les restants parts signants del conveni i a 
l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals pel seu coneixement i efectes, així com a la 
Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, als efectes 
previstos per l’article 309.1 del ROAS. 
 
Tercer.- Donar compte del present Acord en la propera Comissió Informativa de 
Presidència i Economia 
 
Quart. - Difondre el contingut d’aquest acords 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. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord al Registre de Convenis de col·laboració i 
cooperació de la Generalitat, acompanyat d’una còpia de la seva formalització, dins 
dels tres mesos següents a aquesta, en els termes i als efectes previstos a la 
Resolució de la Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 2017. 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A LA IMPLANTACIÓ 
D’APARCAMENTS D’INTERCANVI A PARADES DE TRANSPORT PÚBLIC 
 
 

REUNITS 
 
D’una part, l’Il·lm. Sr. Antoni Poveda Zapata, com a Vicepresident de l’Àrea de 
Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), 
amb NIF: P-0800258-F i domicili al carrer 62, número 16-18, Zona Franca (08040) de 
Barcelona, assistit pel Secretari General, el senyor Marcel·lí Pons Duat. 
 
D’altra, el Sr. Antonio Balmón Arévalo, com a Alcalde de l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat (d’ara en endavant, Ajuntament), amb NIF: P-0807200-A i domicili a la 
Plaça de l’Església s/n,  (08940) Cornellà de Llobregat, Barcelona, assistit per la 
Secretària General d’aquest Ajuntament, la senyora Carmen Alonso Higuera.  
 

ACTUEN 
 
D’una part, l’Il·lm. Sr. Antoni Poveda Zapata, en nom i representació de l’AMB com a 
Vicepresident de l’Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB, en virtut 
del seu nomenament i en ús de les atribucions que li confereix la Delegació de la 
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Presidència d’1 d’agost de 2019 (BOPB 7 d’agost de 2019) i facultat per a la 
signatura d’aquest conveni per acord de la Junta de Govern de l’AMB, de data ....  de  
..... de 2020, 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 Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el 
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 
preceptua l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local. 
 
D’altra, el Sr. Antonio Balmón Arévalo, com a Alcalde de l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat, en execució de les atribucions que li confereix l’article 21.1 b) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 53 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, i en execució de l’acord de la Junta de Govern Local de 
data...de.....de 2020, assistit en aquest acte per la senyora Carmen Alonso Higuera, 
Secretària General de la corporació, actuant les funcions de fe pública segons 
disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual 
es regula el 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 preceptua l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local.. 
 
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per obligar-se i  
 

MANIFESTEN 
 

I.- ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS  
 
A la Zona de Qualitat de l’Aire 1 (ZQA), on pertany la ciutat de Cornellà de Llobregat, 
històricament s’han registrat superacions dels valors límit de diòxid de nitrogen 
(NO2) i partícules en suspensió amb diàmetre inferior a 10 micres (PM10) recollits a 
la Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, 
relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més neta en Europa. Per 
aquesta raó, la Generalitat de Catalunya la va incloure en la Zona de protecció 
especial de l’ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig de 
2006; pel qual es declaren zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric 
diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès 
Occidental i el Baix Llobregat per al contaminant diòxid de nitrogen (NO2) i per a les 
partícules PM10; donant així compliment a la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de 
protecció de l’ambient atmosfèric que, a més, exigeix en aquesta zona la formulació 
d’un pla d’actuació amb mesures per revertir la situació. 
 
D’acord amb la distribució de competències, en els darrers anys s’han endegat 
diverses iniciatives a nivell autonòmic, metropolità i municipal per combatre la 
contaminació atmosfèrica. 
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A nivell autonòmic destaca el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire 
als municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric 
mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig, aprovat pel Decret 152/2007, de 10 
de juliol, prorrogat pel Decret 203/2009, de 22 de desembre, i que posteriorment ha 
estat substituït pel Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones 
de protecció especial de l’ambient atmosfèric, aprovat pel Govern de la Generalitat 
de Catalunya mitjançant l’Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre. 
 
En l’àmbit metropolità, l’any 2017 es va aprovar el Programa metropolità de 
mesures contra la contaminació atmosfèrica amb l’objectiu de concretar mesures 
estructurals per poder-les executar a curt i a mig termini. Aquest programa inclou 
entre d’altres mesures, ampliar i implantar un model metropolità d’aparcaments 
d’intercanvi modal i coordinar, a escala metropolitana, la gestió de l’aparcament. 
 
Per altra banda, el punt 1.2.3, de l’Àmbit de l’Àrea de Mobilitat, Transport i 
Sostenibilitat de l’AMB, del Pla d’Actuació Metropolità (PAM 2015-2019) de l’AMB, 
marca com a objectiu per a l’impuls de la mobilitat neta i com a projecte innovador 
en mobilitat sostenible, la col·laboració amb els Ajuntaments metropolitans en 
l’impuls i la coordinació de polítiques locals de gestió de l’aparcament. 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, d’acord amb l’article 25.2.g) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local ostenta competències 
pròpies en matèria de trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat, en concordança 
amb l’article 16.4 de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i 
protecció de l’atmosfera, que habilita a les entitats locals per establir els seus propis 
plans i programes de protecció i adoptar mesures de restricció total o parcial del 
trànsit.  
 
Mitjançant acord plenari de data 29 de gener de 2020, l’Ajuntament de Cornellà va 
aprovar definitivament l’ordenança relativa a la restricció del trànsit en la Zona de 
Baixes Emissions (ZBE) de Cornellà, la qual cosa comporta la prohibició de circular 
als vehicles sense distintiu ambiental. Així mateix, els Ajuntaments de L’Hospitalet 
de Llobregat, d’Esplugues de Llobregat, de Barcelona i de Sant Adrià de Besòs han 
aprovat les seves respectives ordenances protegint d’aquesta manera la totalitat de 
la ZBE. Aquesta mesura va acompanyada d’altres mesures, com la de facilitar als 
ciutadans l’ús del transport públic com a mesura alternativa al vehicle privat.  
 
II.- FINALITAT DEL CONVENI 
 
La finalitat d’aquest conveni és la d’habilitar un espai destinat a l’aparcament 
d’intercanvi modal entre el vehicle privat i el transport públic per fomentar així la 
intermodalitat i reduir l’ús del vehicle privat. En concret, l’objectiu és disposar d’un 
nombre reservat de places vinculades a l’ús del transport públic al voltant de les 
parades de transport públic de Cornellà de Llobregat. 
 
III.- FONAMENT LEGAL DE LES COMPETÈNCIES DE LES PARTS 
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L’AMB, d’acord amb l’article 13.2 de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, pot prestar serveis i promoure activitats que 
contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions dels municipis que la integren 
i també, segons l’article 14.B.e de la mateixa Llei, pot disposar de la competència de 
la coordinació i gestió, per delegació dels ajuntaments, dels serveis complementaris 
de la mobilitat que comportin l’ús especial o privatiu de la via pública. 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, d’acord amb l’article 25.2.g) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, ostenta competències 
pròpies en matèria de trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. 
 
Amb la finalitat de formalitzar i establir les bases de col·laboració, les parts 
subscriuen el present conveni de col·laboració i  

 
PACTEN 

 
PRIMER.- OBJECTE 
 
Aquest conveni té per objecte la col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per a la reserva d’un conjunt de 
places d’estacionament al voltant de les parades de transport públic del municipi, 
amb l’objectiu que aquestes places només puguin ser utilitzades per a 
l’estacionament d’usuaris de transport públic.   
 
Amb aquest objectiu es pretén dotar les parades de transport públic de Cornellà de 
Llobregat d’un espai d’aparcament d’intercanvi modal vinculat al transport públic, 
per tal de reduir la mobilitat en vehicle privat. L’actuació preveu l’adaptació de les 
places existents d’aparcament per a turismes amb la finalitat de reservar aquestes 
de forma parcial o total als usuaris de transport públic al voltant de les parades de 
transport públic de Cornellà de Llobregat. 
 
SEGON.- ACTUACIONS A REALITZAR 
 
En desenvolupament d’aquest conveni s’hauran de dur a terme les següents 
actuacions: 
 
 Delimitar les places que es volen vincular a l’ús exclusiu dels usuaris del 

sistema. 
 
 Executar la senyalització horitzontal i vertical que sigui necessària per fer la 

reserva de places. 
 
 Adaptar el sistema central informàtic actual que permeti identificar les places 

reservades que s’hagin acordat de forma conjunta que donin servei a tota la 
xarxa d’aparcaments d’intercanvi, per tal d’incorporar les noves places que 
s’acordin. 
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 Adaptar l’aplicació per a smartphones i web (AMB aparcaments d’intercanvi) 

que permeti als usuaris interaccionar amb el sistema central, per tal 
d’incorporar les noves places. 

 
 Oferir un accés automàtic i en temps real per a la comprovació d’usuaris i de 

matrícules autoritzades pel sistema. 
 
 Instal·lar, mentre sigui necessari, màquines per a la lectura de títols de 

transport públic. 
 
 Dur a terme una campanya de comunicació per donar a conèixer el 

funcionament del sistema d’aparcaments d’intercanvi.  
 
 Habilitar els canals de comunicació per a facilitar la informació, queixes o 

suggeriments sobre el funcionament del sistema als usuaris dels aparcaments 
d’intercanvi. 

 
 Realitzar les tasques de control i inspecció per a assegurar l’ús correcte per 

part dels usuaris i vehicles autoritzats. 
 
TERCER.- DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
Les parts amb la signatura del present conveni s’obliguen a:  
 
 L’Àrea Metropolitana de Barcelona es farà càrrec de la instal·lació i el 

manteniment de la senyalització horitzontal i vertical que sigui necessària 
per fer la reserva de les places que s’hagin acordat de forma conjunta. 
Aquesta senyalització podrà ser objecte d’ampliació durant la vigència del 
present conveni, sempre que es faci amb acord de les dues parts. 

 
 L’Àrea Metropolitana de Barcelona es farà càrrec de l’adaptació i el 

manteniment d’un sistema informàtic que permeti als usuaris del 
transport públic donar-se d’alta, informar de l’estacionament i validar que 
el seu vehicle està autoritzat a romandre estacionat a les places 
senyalitzades.  

 
 Mentre el sistema requereixi la instal·lació de màquines lectores de títols 

de transport públic, la seva instal·lació, posada en marxa i manteniment 
aniran a càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 
 L’Àrea Metropolitana de Barcelona es farà càrrec de l’adaptació i el 

manteniment d’una aplicació per a smartphones i d’un servei d’atenció 
telefònica que permeti als usuaris interaccionar amb el sistema central. 

 
 L’Àrea Metropolitana de Barcelona posarà a disposició de l’Ajuntament de 

Cornellà de Llobregat i de les entitats responsables de la vigilància un 
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accés remot via web per tal de poder comprovar a través de la matrícula si 
un vehicle estacionat està autoritzat o no.  

 
 L’Àrea Metropolitana de Barcelona, conjuntament amb l’Ajuntament de 

Cornellà de Llobregat, realitzarà una campanya de comunicació per 
explicar el funcionament d’aquestes places. 

 
 L’Àrea Metropolitana de Barcelona facilitarà els canals d’informació 

necessaris amb els usuaris per atendre les peticions d’informació, 
suggeriments i queixes sobre el funcionament del sistema d’aparcament 
d’intercanvi per a usuaris de transport públic.  

 
 L’Àrea Metropolitana de Barcelona es farà càrrec de la informació i la 

resolució d’incidències relacionades amb l’entorn funcional del sistema, les 
aplicacions informàtiques, les màquines lectores de títols de transport 
públic i els sistemes de comunicació amb els diferents perfil d’usuaris. 

 
 L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat modificarà la normativa municipal 

de regulació de les zones d’aparcament corresponents, a l’efecte d’oferir la 
cobertura jurídica necessària pel funcionament d’aquestes places.  

 
 L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat es farà càrrec de les tasques de 

control i d’inspecció del bon ús d’aquestes places, aplicant, quan 
correspongui, les sancions previstes per a l’estacionament indegut de 
vehicles que no estiguin degudament autoritzats. 

 
 L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat es farà càrrec de la informació, 

queixes i suggeriments i la resolució de les incidències derivades 
exclusivament del control, inspecció o procediments sancionadors dels 
usuaris de les places d’aparcament. 

 
 L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

es comprometen a realitzar i compartir informes periòdics sobre el 
funcionament, usuaris, procediments sancionadors i altres dades d’interès 
del projecte. 

 
QUART.- FINANÇAMENT DE L’ACTUACIÓ 
 
D’acord amb l’article 49 d) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, es concreta que, per tal de posar en funcionament l’aparcament P+R, i 
pel que fa referència a les activitats d’AMB Informació i Serveis, S.A., pel 
desplegament del conveni, la despesa del conveni es finançarà a través de la partida 
pressupostària T6010 44000 44904, corresponent a la transferència corrent de l’any 
2020 de l’AMB a AMB Informació i Serveis, S.A., en la que s’inclou de manera 
conjunta tot el finançament de les actuacions que executarà la societat en tant que 
mitjà propi de l’AMB.  
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Les partides pressupostàries corresponents dels exercicis següents resten sotmeses a 
la condició suspensiva d’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient. 
 
 
CINQUÈ. - COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Per al seguiment, vigilància i control de l’execució del present conveni es crea una 
Comissió de Seguiment, integrada per un representant de cadascuna de les parts 
signatàries.   
 
Seran funcions de la Comissió de Seguiment: 
 
a) Vetllar pel correcte desenvolupament i execució del previst al present 

conveni.  
 
b) Impulsar l’adopció de les mesures i accions necessàries pel millor 

compliment dels objectius comuns perseguits per les parts. 
 
c) Proposar les modificacions del conveni que es considerin oportunes. 
 
d) Resoldre els problemes d’interpretació que es puguin plantejar respecte 

del conveni.  
 
La periodicitat de les reunions es definirà pels membres de la Comissió. El seu 
funcionament s’adequarà al previst, pels òrgans col·legiats, als articles 15 a 18 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
SISÈ. - VIGÈNCIA DEL CONVENI  
 
Aquest conveni serà vigent i produirà efectes des de la data de la seva signatura i 
tindrà una durada inicial de quatre (4) anys. No obstant això, les parts podran 
acordar la pròrroga del present conveni per un període de, com a màxim, quatre (4) 
anys addicionals, el que requerirà un acord exprés de les parts.  
 
SETÈ.- CAUSES D’EXTINCIÓ 
 
1. Els convenis s’extingeixen pel compliment de les actuacions que 

constitueixen el seu objecte o per incórrer en causa de resolució.  
 
2. Seran causes de resolució del present conveni: 

 
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la 

seva pròrroga. 
 
b) L’acord unànime dels signants. 
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c) Per l’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part 
d’algun dels signants. En aquest cas, es notificarà a la part incomplidora 
un requeriment perquè compleixi les obligacions incomplertes, atorgant un 
termini de 3 mesos. Si un cop transcorregut el citat termini l’incompliment 
persistís, es notificarà a la part incomplidora la concurrència de la causa 
d’extinció i s’entendrà resolt el conveni. 

 
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.  
 
e) Per les altres causes previstes en altres lleis. 
 
f) Per impossibilitat material de portar la col·laboració endavant, en els 

termes, condicions i qualitats establerts al conveni. 
 
3. El compliment o la resolució del present conveni donarà lloc a la liquidació 

del mateix amb determinació de les obligacions i compromisos de 
cadascuna de les parts.  

 
VUITÈ.- RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. 
 
Les controvèrsies que sorgeixen entre les parts seran resoltes, en primer terme, per 
les parts de comú acord, a través de la Comissió de Seguiment prevista al pacte 
cinquè i, en defecte d'això, pels Jutjats i Tribunals de l'ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu competents de la ciutat de Barcelona. 
 
NOVÈ.- RÈGIM JURÍDIC. 
 
El present conveni té naturalesa administrativa i es regirà pel que disposa els 
articles 108 i ss. de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya i pels articles 47 i ss. de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, així com per la resta de 
normativa que li sigui aplicable.  
 
DESÈ.- PROTECCIÓ DE DADES 
 
Les parts adequaran les seves actuacions en el preceptuat al Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d’aquestes dades i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de dades i garantia de drets digitals (LOPDGDD), així com a la normativa 
que en el futur es dicti en desenvolupament d’aquests instruments. 
 
Les dades que es tractin només podran ser utilitzades per a la realització dels 
treballs necessaris per al desenvolupament del present conveni i, en tot cas, no serà 
possible la seva modificació, pèrdua o accés no autoritzat. 
 
ONZÈ.- TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ I BON GOVERN 
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D’acord amb el que disposa l’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern, i l’article 110.3 de la Llei 26/2010, 
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, en la redacció donada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació 
de l’activitat administrativa, caldrà publicar un anunci de referència sobre 
l’aprovació i signatura d’aquest conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i el seu text en els portals de transparència de l’AMB i de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat.  
 
I per tal que així consti, i en prova de conformitat, les parts subscriuen el present 
document i el signen electrònicament a Barcelona, amb efectes des de la darrera 
signatura.  

 
Per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, 
 

 Per l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, 
 

El Vicepresident de l’Àrea de Mobilitat, 
Transport i Sostenibilitat  
 
 
 
Sr. Antoni Poveda Zapata 
 

 L’Alcalde  
 
 
 
 
Sr. Antoni Balmón Arévalo  

 
El Secretari General  
 
 
Sr. Marcel·lí Pons Duat                             

  
La Secretària General  
 
 
Sra. Carmen Alonso Higuera  

   

... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 
 
 

V 
 

INFORMACIÓ GENERAL 
 
 
 
No es manifesta res al respecte. 
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I no havent-hi altres assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, a les nou hores i cinquanta minuts, signant aquesta acta 
l’Alcalde-President, juntament amb mi, la Secretària General, que ho 
certifico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Tinent d’Alcalde d’Economia  La Secretària General, 
i Administració,     Carmen Alonso Higuera. 
Sergio Fernández Mesa. 
Decret 3622/19, de 30 de setembre 

 

 




