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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

ACTA NÚM. 21/2020 

 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 11 DE 
DESEMBRE  DE 2020. 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les nou hores i trenta minuts, 
del dia 11 de desembre 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 
 
 

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA 
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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: 
 
 
 

 
 

COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ  
 
Punt catorzè.- Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consorci 
de Turisme del Baix Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per a la realització d’un Pla Estratègic 
Turístic Comarcal 
 

Aprovar el conveni d’un Pla 
Estratègic Turístic Comarcal 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist la proposta del conveni de col·laboració  entre el Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Cornellà per a la 
creació d’uns fons comarcal per la realització d’un Pla Estratègic Turístic Comarcal. 
Atès que l’objecte  conveni és l’establiment dels termes de col·laboració entre el 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per a la dotació d’un fons econòmic per a la 
realització d’un Pla Estratègic Turístic Comarcal amb l’objectiu de convertir al Baix 
Llobregat en un territori amb més potencial turístic, incrementar el nombre de 
visitants i turistes, i d’estades, i en definitiva de generar activitat econòmica i 
ocupació per la comarca. 
 
Atès que segons consta en aquest conveni,  el percentatge de Fons amb destí local, el 
gestionen els respectius consells comarcals, en substitució d’aquells ajuntaments en 
l’àmbit  territorial dels quals la recaptació anual per exacció de l’impost no hagi 
superat el llindar dels 6.000 €. L’Administració de la Generalitat de Catalunya ha de 
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prendre com a referència per a la determinació d’aquest supòsit el resultat de la 
recaptació efectiva de l’impost en el municipi dins l’exercici pressupostari 
immediatament anterior.  
 
El Consell Comarcal, mitjançant el present  conveni de col·laboració amb el Consorci 
de Turisme del Baix Llobregat, es compromet a transferir aquest import al Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat, i aquest a la vegada es compromet a destinar-lo a la 
realització del Pla Estratègic Turístic Comarcal. 
 
Atès que la vigència del present conveni és de quatre anys, a partir de la data de la 
seva signatura i podent-se  prorrogar mitjançant acord exprés de las parts fins a 
quatre anys més, en tant que no es produeixi qualsevol de les causes de resolució 
previstes al pacte. 
 
Vist els informe favorable a la aprovació d’aquest conveni entre el Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, emès per la Cap de l’Àrea de Gestió de Comerç i Turisme.  
 
Per tot això, i atès que l’adopció d’aquests acords és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions acordades en aquest Ajuntament en sessió 
plenària, que va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, que va ser publicada al Butlletí de 
la Província de Barcelona de data 18 de juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde d’Economia 
i Administració, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents. 
 

ACORD 
 
Primer.-  Aprovar el conveni de col·laboració entre  el Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i ’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat per a la creació d’un fons comarcal per la realització d’un Pla Estratègic 
Turístic Comarcal, mitjançant la subscripció del document següent: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE TURISME DEL BAIX 
LLOBREGAT, EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT I l’AJUNTAMENT DE 
CORNELLÀ PER A LA CREACIÓ D’UN FONS COMARCAL PER A LA REALITZACIÓ D’UN 
PLA ESTRATÈGIC TURÍSTIC COMARCAL  
 
Sant Feliu de Llobregat, a  de de 2020 
D’una part la Sra. Eva M. Martínez Morales, en qualitat de Presidenta del Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat, i en representació de l'esmentada entitat, en virtut de les 
facultats que li confereix el Decret de Presidència núm. 15/2020 de data 10 de març 
de 2020; i assistida pel Sr. Lluís Gonzàlez Roig, Secretari del Consorci, que dóna fe de 
l’acte, i De l’altra part el Sra. Gemma Rodriguez Quiñonero en la seva qualitat de 
Consellera de Turisme del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en virtut de les 
facultats que li confereix l’acord de Junta de Govern de data 4 de maig de 2020, 
assistida per Lluís González, Secretari d’aquesta corporació que dóna fe de l'acte,  
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d’altra part el Sr. Sergio Fernández Mesa, Tinent d’Alcalde d’Economia i Administració  
de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en representació d’aquesta entitat, en virtut 
de les facultats que li confereix el decret  núm. 3622/19 de data 30 de setembre de 
2019 i assistit per la Sra. Carmen Alonso Higuera,  Secretaria d’aquesta entitat, que 
dóna fe de l'acte, 
 
Les parts, en l’exercici de les funcions que els hi estan legalment atribuïdes, 
reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessària, 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
PRIMER.- El Consorci de Turisme del Baix Llobregat, es va crear l’any 2000 com una 
aposta del territori tot recollint, d’una banda la ferma voluntat dels ajuntaments de la 
comarca, i per altra banda de l’aposta d’altres administracions i associacions 
empresarials del territori. 
 
La creació del Consorci suposà un nou model de gestió turística amb una estructura 
mixta dins de la qual hi ha representat el sector públic i privat de la comarca, 
l’objectiu del qual és contribuir al creixement econòmic del Baix Llobregat mitjançant 
el desenvolupament turístic de la comarca. 
 
SEGON.- El sector turístic és un sector estratègic i de gran potencial per la comarca, 
gràcies a la seva contribució al PIB comarcal i a la seva capacitat per a la generació 
de llocs de treball. 
 
Des de la creació del consorci hem assistit a un evident creixement de l’activitat 
turística que ens ha permès reivindicar-nos com a comarca amb un potencial prou 
important. 
 
Les línies de treball i accions que s’han anat desenvolupant des del Consorci de 
Turisme, en col·laboració amb el sector públic i privat, han estat una peça clau en el 
dinamisme econòmic d’aquesta activitat.  
 
TERCER.- La Generalitat de Catalunya va crear l’impost sobre les estades en 
establiments turístics, un tribut propi i exigible en tot el territori de Catalunya. Aquest 
impost grava la singular capacitat econòmica de les persones físiques que es posa de 
manifest en l’estada en els establiments i equipaments a què fa referència l’apartat 3 
de l’article 26 de la llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre estades en 
establiments turístics. 
L’impost té per objecte nodrir el Fons per al foment del turisme, regulat a l’article 48 i 
49 de la Llei, que es crea com a mecanisme destinat a finançar polítiques turístiques 
per al millorament de la competitivitat de Catalunya com a destinació turística. 
Aquest Fons es dota amb els ingressos obtinguts de l’impost, els quals resten afectats 
a les despeses directament relacionades amb els objectius que s’estableixen a l’article 
49 de la llei; és a dir: la promoció turística de Catalunya, l’impuls del turisme 
sostenible, responsable i de qualitat, la protecció, la preservació, la recuperació i el 
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millorament dels recursos turístics i el foment, la creació i el millorament dels 
productes turístics entre d’altres. 
 
QUART.-  L’article 49.2 de la Llei estableix que s’ha de destinar a les administracions 
locals un mínim del 50% de la recaptació del Fons derivada de la recaptació de la 
tarifa general.   
 
CINQUÈ.- Aquesta injecció de diners en el territori, gràcies als ingressos que es reben 
de l’impost sobre les estades en establiments turístics, és una oportunitat econòmica 
única per al Baix Llobregat i s’ha d’aprofitar treballant junts i compartint aquests 
recursos econòmics en la realització d’un Pla Estratègic Turístic Comarcal, centrat en 
la millora de l'experiència turística estimulant la creació de nou producte turístic 
sobre la base dels recursos turístics de la destinació, i en la promoció turística, liderat 
pel Consorci de Turisme i els Ajuntaments, amb l’objectiu de convertir el Baix 
Llobregat en un territori amb més potencial turístic, incrementar el nombre de 
visitants, turistes i d’estades, i en definitiva de generar activitat econòmica i ocupació 
per la comarca.  
 
SISÉ.- Paral·lelament a aquest projecte estratègic, el Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat continua amb el seu funcionament habitual, amb el desenvolupament de 
les accions i tasques aprovades en el seu Pla de Gestió i Activitats anual i que respon 
a les necessitats dels seus membres adherits. 
 
SETÈ.- L’any 2014, el  Consorci de Turisme del Baix Llobregat, el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat i els ajuntaments de la comarca que reben ingressos de l’impost sobre 
les estades en els establiments turístics, varen aprovar la signatura d’un conveni de 
col·laboració per crear un fons comarcal destinat a la realització d’accions en el marc 
del Pla Estratègic Turístic Comarcal, centrat en la promoció turística, liderat pel 
Consorci de Turisme, amb l’objectiu de convertir el Baix Llobregat en un territori amb 
més potencial turístic, incrementar el nombre de visitants, turistes i d’estades, i en 
definitiva generar activitat econòmica i ocupació per la comarca. 
 
En aquest projecte participen actualment els ajuntaments de Castelldefels, Collbató, 
Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Molins de 
Rei, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Joan 
Despí, i Viladecans.  
 
VUITÉ.- El conveni marc signat amb els diferents ajuntaments i el Consell Comarcal, 
per a la creació d’un fons comarcal destinat a la realització d’accions en el marc del 
Pla Estratègic Turístic comarcal, calia rescindir-lo per aprovar un nou conveni adaptat 
a la normativa de procediment administratiu, d’acord amb la llei 40/2015 de règim 
jurídic del sector públic de data 1 d’octubre. 
 
NOVÈ.-  Que en la sessió plenària del Consorci de Turisme del Baix Llobregat de 4 de 
desembre de 2018  i per la Junta de Govern del Consell Comarcal de 17 de desembre 
de 2018  varen aprovar el nou conveni 2019 per a la creació d’un fons comarcal per a 
la realització del pla estratègic turístic comarcal.  
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DESÈ.- L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat no va aprovar el conveni de 
col·laboració 2019 per diferents circumstàncies i té interès continuar participant en 
aquest fons comarcal, així que proposa subscriure un nou conveni amb el Consorci i 
Consell Comarcal per l’any 2020. 
 
ACORDEN 
 
PRIMER.- Objecte del conveni 
És objecte d’aquest conveni l’establiment dels termes de col·laboració entre el 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per a la dotació d’un fons econòmic per a la 
realització d’un Pla Estratègic Turístic Comarcal amb l’objectiu de convertir al Baix 
Llobregat en un territori amb més potencial turístic, incrementar el nombre de 
visitants i turistes, i d’estades, i en definitiva de generar activitat econòmica i 
ocupació per la comarca.  
 
SEGON.- Creació d’un Pla Estratègic Turístic del Baix Llobregat 
Per a la consecució dels objectius esmentats en el punt primer, es necessari crear i 
implementar l’esmentat Pla Estratègic turístic del Baix Llobregat, que d’acord amb la 
decisió dels diferents participants, definirà anualment els projectes a realitzar. 
 
Objectius: 
-Desenvolupar projectes que es centrin en la millora de l'experiència turística 
estimulant la creació de nou producte turístic i en la promoció turística 
-Incrementar el nombre visitants i turistes 
-Incrementar les despeses dels visitants i turistes  
-Generar activitat econòmica i ocupació pel territori  
 
TERCER.- Creació d’una comissió de decisió i seguiment de implementació del PETC  
Aquesta comissió estarà formada per: 
Per part del Consorci de Turisme del Baix Llobregat: 
-Un Representant electe, o persona en qui delegui 
-Un Tècnic/a del Consorci 
 
Per part del Consell Comarcal del Baix Llobregat: 
 -Conseller/era de Turisme, o persona en qui delegui 
 
Per part dels Ajuntaments participants: 
-Un Representant electe de cadascun dels Ajuntaments participants. 
Els càrrecs electes dels ajuntaments podran venir assistits pel personal tècnic que 
considerin.  
La comissió es reunirà tantes vegades a l’any com sigui necessari, i els seus membres 
seran convocats pel Consorci de Turisme via correu electrònic. 
 
Funcions: 
-Elaborar la proposta d’accions anual del Pla Estratègic Turístic Comarcal 
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-Fer el seguiment de les accions del pla 
-Decidir les actuacions a realitzar l’any següent 
 
QUART.- Obligacions del Consorci de Turisme del Baix Llobregat 
El Consorci de turisme elaborarà la proposta del Pla Estratègic Turístic Comarcal  i 
convocarà i assistirà a les reunions de seguiment.  
 
Serà també l’encarregat de l’execució de les accions, en nom dels Ajuntaments 
participants, i desenvoluparà les accions a través del seu equip tècnic. També 
s’encarregarà de contractar, en cas que sigui necessari, serveis externs per a la 
realització d’aquelles accions que ho requereixin.  
 
CINQUÈ.- Obligacions del Consell Comarcal del Baix Llobregat  
D’acord amb el decret Decret 75/2020 de 4 d’agost, el percentatge de Fons amb destí 
local, el gestionen els respectius consells comarcals, en substitució d’aquells 
ajuntaments en l’àmbit  territorial dels quals la recaptació anual per exacció de 
l’impost no hagi superat el llindar dels 6.000 €, dins l’exercici immediatament 
anterior. L’Administració de la Generalitat de Catalunya ha de transferir als consells 
comarcals les quantitats liquidades en l’any en curs d’acord amb el procés i terminis 
establerts en el decret.  
 
El Consell Comarcal, mitjançant el present conveni de col·laboració amb el Consorci, 
es compromet a transferir aquest fons que rep de la Generalitat per l’impost sobre les 
estades en establiments turístics al Consorci de Turisme del Baix Llobregat, i aquest a 
la vegada es compromet a destinar-lo a la realització del Pla Estratègic Turístic 
Comarcal.  
 
SISÉ.- Obligacions dels Ajuntaments  
Participar en les reunions de seguiment i fer efectiva una aportació econòmica al 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat, de l’estimació que faci el Consorci de Turisme 
del fons amb destí local que rebin cadascun dels municipis, i que serà el resultat del 
càlcul d’un terç d’aquesta previsió.  
 
Per l’any 2020, l’import que ha de fer efectiu l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
dels ingressos que rep de l’impost sobre les estades en establiments turístics, és de 
27.850€, que es farà de la partida pressupostària 0776 4320A 4670000 SUBV. 
CONSORCI DE TURISME BAIX LLOB., del vigent pressupost de despesa. 
 
La transferència s’ha de fer efectiva al següent compte bancari del Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat, a partir de la signatura del present conveni i abans del 12 
de desembre de 2020: 
 
LA CAIXA 
IBAN ES40 2100 3089 0422 0011 5611    
Els ingressos aniran a la partida 43246202 del Consorci de Turisme del Baix Llobregat.  
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Anualment el Consorci de Turisme aprovarà l’aportació econòmica que els 
ajuntaments hauran de fer efectiva en cadascuna de les anualitats. L’import de cada 
anualitat haurà de ser comunicat als ajuntaments abans del 30 de juliol de l’any 
anterior. 
 
SETÈ.- Termini i vigència 
La durada d’aquest conveni s’estableix en quatre anys a partir de la data de la seva 
signatura, podent-se prorrogar mitjançant acord exprés de les parts fins a quatre 
anys més. 
 
VUITÉ.- Naturalesa 
El present conveni té naturalesa administrativa pel que per dirimir qualsevol litigi 
sobre el seu contingut, serà competent la jurisdicció contenciosa-administrativa. 
 
NOVÈ .- Causes de resolució 
Seran causes de resolució d’aquest conveni: 
El present conveni es podrà resoldre en els casos següents: 
a).- Per el transcurs del termini de vigència del conveni sense que s’hagi acordat la 
pròrroga. 
b).- Per acord unànim de tots els firmants 
c).-Per l’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels 
firmants. 
d).- Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
e).- Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o les lleis. 
 
DESÈ.- Incompliment del conveni. 
En cas d’incompliment dels compromisos adquirits per part d’una de les institucions 
signants, qualsevol de les parts podrà requerir a aquesta el compliment de l’obligació 
adquirida. Tot i així, en el marc de la Comissió de Seguiment es podran acordar 
mesures transitòries per poder complir els compromisos adquirits. Si persisteix 
l’incompliment, qualsevol de les parts podrà promoure l’extinció del conveni. 
 
En el cas que l’incompliment comporti danys i perjudicis per alguna de les institucions 
signants del conveni, aquesta podrà reclamar les compensacions corresponents per la 
via contenciosa-administrativa. 
 
ONZÈ.- Interpretació del conveni. Resolució de controvèrsies 
En cas de controvèrsies en la interpretació del conveni, aquestes es dirimiran en el 
marc de la Comissió de Seguiment.  
 
El present conveni es regeix pel que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local  de Catalunya; la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,; la 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim jurídic del sector públic  - LRJSC; els articles 303 
i 311 del Decret197/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, sent competent la jurisdicció Contenciós-
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Administrativa per a la resolució de les qüestions que puguin plantejar-se en el 
compliment dels pactes establerts i no es puguin resoldre de comú acord en la 
Comissió de Seguiment. 
 
DOTZÈ- Modificació del conveni 
Les modificacions que alterin el contingut del present conveni hauran de ser 
aprovades de mutu acord i formalitzat per totes les parts, en un document que 
s’adjuntarà a aquest conveni i en formarà part a tots els efectes. 
 
TRETZÈ.- Liquidació del conveni. 
En cas d’extinció del conveni, si hi ha compromisos pendents d’execució, ja siguin de 
tipus tècnic o econòmic, l’acord de la Comissió de Seguiment de rescissió del conveni 
haurà de preveure  la forma de cancel·lació dels compromisos  pendents. 
Aquest conveni s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al 
web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és 
accessible des del Portal de la Transparència. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen per triplicat exemplar i a un sol efecte el 
present conveni, al lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 

 
Sra. Eva M. Martínez Morales  Sra. Gemma Rodriguez Quiñonero 
 
 
Sr. Lluis González Roig    Sr. Sergio Fernández Mesa 
  
 
Sra. Carmen Alonso Huiguera 

 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 27.850.-€ amb aplicació a la partida 
pressupostària  0776  4320A  4670000 Subv. Consorci Turisme Baix Llob. ,   del vigent 
pressupost de Despeses. 
 
Tercer.- Facultar al señor Sergio Fernández Mesa, Tinent d’Alcalde d’Economia i 
Administració  de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per que signi tots aquells 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
Quart.-  Donar publicitat a aquest acord en cumpliment del principi de transparencia, 
mitjançant la seva publicació actualizada i permanent en la Seu Electrònica 
Municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la Llei 
19/2014 de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 
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 
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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, mitjançant comunicació 
electrònica en compliment de l’article 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 

... 
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 D’IGUALTAT I EDUCACIÓ  
 
Urgent primer.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya,  relatiu a la prestació de Servei al Centre de desenvolupament 
infantil i precoç, CDIAP a Cornellà de Llobregat. 
 

Aprovar pròrroga conveni 
Servei al Centre de Desenvolupament  
Infatil i Precoç CDIAP 
 

Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde d’Igualtat i Educació, que 
textualment diu: 
... 
 
Atès que en data 25 de juliol de 2019 es va signar el conveni de col·laboració 
interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per a la prestació 
del servei d’atenció precoç al CDIAP de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que, segons estableix el pacte sisè del conveni la vigencia és  des de l’1 de gener 
fins el 31 de desembre de 2019, i que pot ser prorrogat amb pròrrogues expresses per 
anys successius per un període fins a 4 anys addicionals, d’acord amb l’art. 49h.2n. de 
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la llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic, per tant doncs serà 
prorrogable fins el 2023. 
 
Vista la proposta de pròrroga al conveni per a la prestació del servei del centre de 
desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) a Cornellà de Llobregat, que té per 
objecte prorrogar-lo des de  l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2021. 
 
Atès que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya abonarà a aquest Ajuntament, corresponent a la cobertura de les 
necessitats assistencials d'atenció precoç, la quantitat màxima de 363.386,16 euros 
(sense IVA), per a l’exercici 2021. 
 
Vista la Memòria Justificativa de la Cap de l’Àrea de Gestió de Polítiques de Famílies i 
l’informe del Cap Administratiu d’Educació i Política Social. 
 
Atès que l’adopció d’aquest Acord es competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions en matèria Plenària acordades per aquest Ajuntament en 
sessió plenària el 2 de juliol de 2019, que va ser publicada al Butlletí de la Província de 
Barcelona de data 18 de juliol de 2019, la Presidenta de la Comissió Informativa de 
Polítiques Socials i Comunitàries a proposta de la Tinenta d’Alcalde i Regidora 
Delegada de l’Àrea d’Igualtat i Educació, una vegada dictaminat per la Comissió, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents,   
                                             

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la subscripció de la pròrroga del conveni de col·laboració relatiu a la 
prestació de servei al centre de desenvolupament infantil i precoç, CDIAP, a Cornellà 
de Llobregat per a l’any 2021, i facultar al Sr. Antoni Balmón Arévalo, Alcalde de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per a la seva formalització, mitjançant la 
subscripció del document, el text literal del qual figura al final del present acord. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a les restants parts signants del conveni pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica Municipal, en compliment i amb l’abast del que disposen la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració i cooperació 
de la Generalitat, acompanyat d’una còpia de la seva formalització, dins dels tres 
mesos següents a aquesta, en els termes i als efectes previstos a la Resolució de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 2017.  
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Cinquè.- Donar compte del present acord a la propera Comissió Informativa 
corresponent. 
 
Pròrroga del Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat per a la prestació del servei al centre de desenvolupament 
infantil i atenció precoç (CDIAP) Cornellà de Llobregat,  
 
Barcelona,  
 
REUNITS 
 
D’una part, l’Honorable senyor Chakir el Homrani Lesfar, conseller del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en ús de les 
atribucions que li confereix el Decret 3/2018, de 29 de maig, pel qual es nomenen el 
vicepresident del Govern i els consellers i les conselleres dels departaments de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’art. 12 de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya 
 
I de l’altra, el senyor Antonio Balmón Arévalo, alcalde president de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, CIF P0807200A,que actua en nom i representació de l’esmentat 
ajuntament, en ús de les facultats atribuïdes en virtut de l’article 53 1a) del text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 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 facultat per l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en 
sessió de data                  i assistit per la senyora Carmen Alonso Higuera, Secretària 
General de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, als efectes de fe pública previstos 
per l’article 3.2 del Real Decret 128/2018, de 16 de març, que dóna fe de l’acte.   
 
 
 
INTERVENEN 
 
Ambdues parts, en l'exercici de les funcions que els hi estan legalment atribuïdes, 
reconeixent-ne recíprocament la capacitat legal necessària  i obligant-se en els 
termes d'aquest document. 
 
EXPOSEN 
 
Primer – Que el 25 de juliol de 2019 es va signar el conveni de col·laboració 
interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per a la prestació 
del servei d’atenció precoç al CDIAP de Cornellà. 
 
Segon.- Que el pacte sisè del conveni estableix la vigència des de l’1 de gener fins el 
31 de desembre de 2019, i que pot ser prorrogat amb pròrrogues expresses per anys 



 
 

 
 

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

 

 13

successius per un període fins a 4 anys addicionals, d’acord amb l’art. 49h.2n. de la 
llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic. Així doncs serà 
prorrogable fins el 2023. 
 
Tercer.- Que es voluntat de les parts subscriure la pròrroga d’aquest conveni per a 
l’any 2021, entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per a la prestació del servei 
d’atenció precoç a Cornellà de Llobregat (Barcelona) 
 
PACTES 
 
Primer.- Objecte: 
Es prorroga amb efectes des de l’1 de generi fins el 31 de desembre de 2021 el 
conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregatper a la prestació del servei d’ atenció precoç. 
 
Segon.- Facturació  
D’acord amb l’ORDRE TSF/230/2019, de 18 de desembre, per la qual s'actualitzen el 
cost de referència, el mòdul social i el copagament de les prestacions no gratuïtes, 
s'actualitza el cost de referència de les prestacions gratuïtes, i es modifiquen l'Ordre 
de 20 d'abril de 1998 i l'Ordre BSF/130/2014, de 22 d'abril, es regularitza el mòdul 
d’atenció precoç .L’esmentada Ordre té efectes a partir de l’1 de gener de 2020. A 
partir de l’esmentada data el preu del mòdul passa a ser de 34,14 €. 
 
L’entitat trametrà la facturació de les hores d’atenció per mesos vençuts, al 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, dins dels 5 primers dies del mes 
següent, amb la relació de les hores realitzades d’atenció. El Servei de Recursos Aliens 
un cop comprovada i conformada la liquidació li donarà el tràmit reglamentàriament 
establert per tal que es pugui efectuar el seu pagament. 
 
 
 
Servei d’Atenció Precoç 
 

 Preu € / hora  (sense IVA) 

Servei  2020 2021 

Atenció 
Precoç 34,14 34,14 

 
El Departament abonarà els següents imports per les estades reals, inclosos tots els 
conceptes, i d’acord amb els imports vigents: 
 
 
Vigència 1 gener - 31 desembre 2021  
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Servei Hores Preu € / hora  
(sense IVA) 

Import màxim € 
(sense IVA) Posició pressupostària 

CDIAP 
Cornellà 10.644 34,14 363.386,16 D/251000200/315L/0000 

Total  363.386,16 €  

 
 
L’entitat manifesta, mitjançant declaració responsable. que disposa de les 
certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que s’adscriuran a 
l’execució del conveni, per exercir professions, oficis o activitats que impliquin 
contacte habitual amb menors, no han estat condemnades per sentència ferma per 
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.  
Aquesta declaració haurà de ser novament  presentada  per l’entitat, sempre que 
s’incorporin noves persones en l’execució del conveni que es trobin en la referida 
situació. 
 
Quan s’actualitzi el cost de referència o modifiquin les tarifes vigents durant la 
vigència dels convenis, aquestes noves tarifes seran aplicables des de la seva entrada 
en vigor, sense que s’hagi de modificar el conveni, o la pròrroga, ajustant-se l’import 
de les reserves pressupostàries al nou import. 
 

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

  



 
 

 
 

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

 

 15

 
V 

 
INFORMACIÓ GENERAL 

 
 
 
 
No es manifesta res al respecte. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les nou hores i trenta-cinc minuts, de la qual s’estén la 
present acta, que és signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi, la 
Secretària General, que ho certifico. 
 

Diligència: Per a fer constar que el present document correspon a la transcripció parcial de l’acta 
aprovada en la sessió de la Junta de Govern Local celebrada en data 24 de desembre de 2020, 
relativa als acords adoptats per delegació plenària, la qual ha estat transcrita íntegrament al llibre 
d’actes. 
 
Cornellà de Llobregat, a la data de la seva signatura electrònica 
 
 
 
 
 
 LA SECRETÀRIA GENERAL,  
 Carmen Alonso Higuera. 
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