
 

  

  

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

ACTA NÚM. 20/2020 

 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 27 
DE NOVEMBRE DE 2020. 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les nou hores i trenta 
minuts, del dia 27 de novembre 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 
 
 



 
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 vint-i-dosè.- Revocar d’ofici el decret de l’Alcaldia número 
4138/2018, respecta a la liquidació número 1277/2018, girada a la 
societat Bankia, Societat Anònima, corresponent a l’Impost sobre 
l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
 

Revocar d’ofici el decret 4138/2018 
Respecta a la liquidació 1277/2018 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’escrit presentat en data 23 de març de 2020 i Registre General 
d’entrada número 12018 pel senyor Joaquín María Jañez Ramos, amb NIF 
093902278E, actuant com apoderat de la societat Bankia, Societat Anònima 
amb CIF número A14010342, mitjançant el qual sol·licita la de revisió d’actes 
nul.ls de ple dret i, subsidiàriament, la revocació de la liquidació número 
1277/2018 d’un import 1.392,11 euros, corresponent a l’Impost sobre 
l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, relativa a la 
transmissió a títol onerós de la finca ubicada al carrer de Mossèn Andreu 37 
esc. 1 3r 2a amb referència cadastral número 3095316DF2739E0007OR. 
 
Vist que l’article 221.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària (LGT) determina que quan l’acte d’aplicació dels tributs hagués 
adquirit fermesa, únicament es podrà sol·licitar la devolució del mateix 



 

  

instant la seva revisió mitjançant algun dels procediments especials establerts 
en els paràgrafs a), c) i d) de l’article 216 de l’esmentada norma. 
 
Vist que tant de l’Exposició de Motius com del propi articulat de la Llei 
General Tributària se’n desprèn que no es pot acudir a la revocació per 
qualsevol motiu de legalitat, sinó exclusivament pels que taxativament 
s’enumeren a l’article 219.1 LGT. 
 
Vist que l’esmentat article 219.1 LGT determina que l’Administració tributària 
podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats: 
 
- quan s’estimi que infringeixen manifestament la llei,  
 
- quan circumstàncies sobrevingudes manifestin la improcedència de l’acte 

dictat,  
 
- o quan s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
Atès que la sentència 59/2017 del Tribunal Constitucional declara nul.ls els 
arts. 107.1, 107.2.a) i 110.4 del TRLRHL, encara que únicament en la mesura 
que sotmeten a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor. 
Vist que la sentència núm. 1163/2018 i la sentència 1248/2018 de 17 de juliol 
del Tribunal Suprem  determinen importants precisions respecte a la 
interpretació del contingut de la sentència 59/2017 del Tribunal 
Constitucional, destacant-se, entre d’altres aspectes, que: 
 
-  correspon a l’obligat tributari provar la inexistència d’increment de valor 

del terreny onerosament transmès, no només pel contingut de l’article 
105.1 LGT, sinó pel manifestat pel Ple del Tribunal Constitucional en el FJ 5 
b) de la STC 59/2017. 

 
- Per a acreditar la inexistència de plusvàlua gravada per l’IIVTNU, el 

subjecte passiu podrà oferir qualsevol principi de prova que almenys 
indiciàriament permeti apreciar-la: 

 
o Diferència entre el valor d’adquisició i el de transmissió, atenent a les 

corresponents escriptures públiques. 
 

o Prova pericial que confirmi aquells indicis. 
 

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

 
Vist que la interessada aporta còpia del Decret número 164/2014 de data 14 
de maig de 2014 dictat en el procediment d’execució hipotecària número 
689/2010, pel Jutjat de Primera Instància número 4 de Cornellà, on consta 



que adquireix l’immoble inscrit al Registre de la Propietat de Cornellà de 
Llobregat, finca núm. 25062, al Tom i Llibre 586, Foli 137, Inscripció 9, i que 
l’import d’adjudicació va ser de 141.950 euros. 
 
Vist també que la interessada aporta còpia de l’escriptura de transmissió de 
l’immoble de data 27 de setembre de 2017, amb protocol núm. 702 de la 
senyora María Blanca Rodríguez Coladas, Notaria de l’Il.lustre Col.legi 
Notarial de Catalunya, on consta que l’import de transmissió va ser de 
75.000,00 euros. 
 
Vist que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 4138/2018 de data 27 de 
setembre de 2018, es va aprovar la relació número PPLV-000042 en el que 
està inclosa la liquidació d’IIVTNU número 1277/2018  girada a la societat 
Bankia, Societat Anònima  per la referida transmissió, la qual li va ser 
notificada en data 18 d’octubre de 2018. 
 
Vist que la sentència núm. 59/2017 del Tribunal Constitucional va ser 
publicada al BOE de data 15 de juny de 2017, i l’IIVTNU va ser declarat 
inconstitucional i nul en els supòsits en què sotmeten a tributació situacions 
inexpressives d’increment de valor dels terrenys, cal determinar que en el 
present cas existeixen indicis probatoris suficients per a estimar que amb la 
transmissió que ens ocupa no ha existit aquest increment. 
 
Atès el que determinen els articles 213.1 i 216.3 de la LGT, respecte a la 
revocació com a procediment especial de revisió dels actes i actuacions 
d’aplicació dels tributs i d’imposició de sancions tributàries. 
 
Vist que l’article 219.1 de la LGT determina que l’administració tributària 
podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que 
infringeixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que 
afecten una situació jurídica particular posi de manifest la improcedència de 
l’acte dictat, o quan en la tramitació del procediment s’hagi produït 
indefensió als interessats. 
 
Vist el que disposa l’art. 219.3 de la LGT, i l’art. 110 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, respecte a l’òrgan competent 
per a la revisió dels actes dictats en matèria de gestió tributària. 
 
Vist l’Informe emès al respecte. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió 
plenària que va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, que van ser publicades al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 18 de juliol de 2019, el 
Ponent de la Comissió Informativa de Presidència i Economia proposa a 
aquesta Junta de Govern Local l’adopció dels següents: 
 



 

  

ACORDS 
 
Primer.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia número 4138/2018, de data 27 
de setembre de 2018, només pel que respecta a la liquidació número 
1277/2018 d’un import de 1.392,11 euros, girada a la societat Bankia, 
Societat Anònima, corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana, i relativa a la transmissió a títol onerós de la 
finca ubicada al carrer de  Mossèn Andreu 37 esc. 1 3r 2a amb referència 
cadastral número 3095316DF2739E0007OR. 
 
 Segon.- Retornar a la societat Bankia, Societat Anònima l’import de  1.392,11 
euros en concepte d’ingressos deguts, corresponents a la liquidació d’IIVTNU 
número 1277/2018. 
 
Tercer.- Declarar la no subjecció a l’IIVTNU de la transmissió de la finca 
referida efectuada en l’any 2017 respecte a la transmissió del 100% de 
titularitat de la finca ubicada al carrer de  Mossèn Andreu 37 esc. 1 3r 2a per 
inexistència d’increment de valor dels terrenys. 
 
Quart.-  Atorgar al senyor Joaquín María Jañez Ramos, com apoderat de la 
societat Bankia, Societat Anònima un termini de 15 dies d’audiència a 
l’expedient, comptats des de l’endemà de la notificació del present acord 
perquè pugui formular les al·legacions que estimi adients en defensa dels seus 
drets. Transcorregut aquest termini, en cas que no s’hagin presentat 
al·legacions, aquesta proposta de resolució esdevindrà definitiva. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta proposta de resolució al senyor Joaquín María 
Jañez Ramos, com apoderat de la societat Bankia, Societat Anònima, pel seu 
coneixement i efectes.  
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Punt vint-i-tresè.- Revocar d’ofici el decret de l’Alcaldia número 
4138/2018, respecta a la liquidació número 1415/2018, girada a la 
societat Bankia, Societat Anònima, corresponent a l’Impost sobre 
l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
 

Revocar d’ofici el decret 4138/2018 
Respecta a la liquidació 1415/2018 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 



Vist l’escrit presentat al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública en 
data 12 de maig de 2020 i entrada al Ajuntament de Cornellà en data 13 de 
maig de 2020 amb Registre General d’entrada número 15728 pel senyor 
Joaquín María Jañez Ramos, amb NIF 093902278E, actuant com apoderat de 
la societat Bankia, Societat Anònima amb CIF número A14010342, mitjançant 
el qual sol·licita la revisió d’actes nul.ls de ple dret i, subsidiàriament, la 
revocació de la liquidació número 1415/2018 d’un import 1.088,46 euros, 
corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana, relativa a la transmissió a títol onerós de la finca ubicada 
al carrer de Lepanto 7 esc. 1 1er 2a amb referència cadastral número 
3884212DF2738D0003XB. 
 
Vist que l’article 221.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària (LGT) determina que quan l’acte d’aplicació dels tributs hagués 
adquirit fermesa, únicament es podrà sol·licitar la devolució del mateix 
instant la seva revisió mitjançant algun dels procediments especials establerts 
en els paràgrafs a), c) i d) de l’article 216 de l’esmentada norma. 
 
Vist que tant de l’Exposició de Motius com del propi articulat de la Llei 
General Tributària se’n desprèn que no es pot acudir a la revocació per 
qualsevol motiu de legalitat, sinó exclusivament pels que taxativament 
s’enumeren a l’article 219.1 LGT. 
 
Vist que l’esmentat article 219.1 LGT determina que l’Administració tributària 
podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats: 
 
- quan s’estimi que infringeixen manifestament la llei,  
 
- quan circumstàncies sobrevingudes manifestin la improcedència de l’acte 

dictat,  
 
- o quan s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
Atès que la sentència 59/2017 del Tribunal Constitucional declara nul.ls els 
arts. 107.1, 107.2.a) i 110.4 del TRLRHL, encara que únicament en la mesura 
que sotmeten a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor. 
 
Vist que la sentència núm. 1163/2018 i la sentència 1248/2018 de 17 de juliol 
del Tribunal Suprem  determinen importants precisions respecte a la 
interpretació del contingut de la sentència 59/2017 del Tribunal 
Constitucional, destacant-se, entre d’altres aspectes, que: 
 
-  correspon a l’obligat tributari provar la inexistència d’increment de valor 

del terreny onerosament transmès, no només pel contingut de l’article 
105.1 LGT, sinó pel manifestat pel Ple del Tribunal Constitucional en el FJ 5 
b) de la STC 59/2017. 

 



 

  

- Per a acreditar la inexistència de plusvàlua gravada per l’IIVTNU, el 
subjecte passiu podrà oferir qualsevol principi de prova que almenys 
indiciàriament permeti apreciar-la: 

 
o Diferència entre el valor d’adquisició i el de transmissió, atenent a les 

corresponents escriptures públiques. 
 
o Prova pericial que confirmi aquells indicis. 
 
o Utilitzar qualsevol altre mitjà probatori ex article 106.1 LGT que posi de 

manifest el decrement del valor del terreny transmès i la consegüent 
improcedència de girar liquidació per l’IIVTNU.  

 
Vist que la interessada aporta còpia del Decret número 183/2013 de data 18 
de juny de 2013 dictat en el procediment d’execució hipotecària número 
63/2012, pel Jutjat de Primera Instància número 3 de Cornellà, on consta que 
l’import d’adjudicació de la finca que ens ocupa va ser de 148.243,80 euros. 
 
Vist també que la interessada aporta còpia de l’escriptura de transmissió de 
l’immoble de data 19 de desembre de 2017, amb protocol núm. 3442 del 
senyor Alberto Garvayo Estefania, Notari de l’Il.lustre Col.legi Notarial de 
Catalunya, on consta que l’import de transmissió va ser de 45.000,00 euros. 
 
Vist que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 4138/2018 de data 27 de 
setembre de 2018, es va aprovar la relació número PPLV-000042 en el que 
està inclosa la liquidació d’IIVTNU número 1415/2018  girada a la societat 
Bankia, Societat Anònima  per la referida transmissió, la qual li va ser 
notificada en data 18 d’octubre de 2018. 
 
Vist que la sentència núm. 59/2017 del Tribunal Constitucional va ser 
publicada al BOE de data 15 de juny de 2017, i l’IIVTNU va ser declarat 
inconstitucional i nul en els supòsits en què sotmeten a tributació situacions 
inexpressives d’increment de valor dels terrenys, cal determinar que en el 
present cas existeixen indicis probatoris suficients per a estimar que amb la 
transmissió que ens ocupa no ha existit aquest increment. 
 
Atès el que determinen els articles 213.1 i 216.3 de la LGT, respecte a la 
revocació com a procediment especial de revisió dels actes i actuacions 
d’aplicació dels tributs i d’imposició de sancions tributàries. 
 
Vist que l’article 219.1 de la LGT determina que l’administració tributària 
podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que 
infringeixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que 
afecten una situació jurídica particular posi de manifest la improcedència de 
l’acte dictat, o quan en la tramitació del procediment s’hagi produït 
indefensió als interessats. 
 



Vist el que disposa l’art. 219.3 de la LGT, i l’art. 110 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, respecte a l’òrgan competent 
per a la revisió dels actes dictats en matèria de gestió tributària. 
 
Vist l’Informe emès al respecte. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió 
plenària que va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, que van ser publicades al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 18 de juliol de 2019, el 
Ponent de la Comissió Informativa de Presidència i Economia proposa a 
aquesta Junta de Govern Local l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 
Primer.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia número 4138/2018, de data 27 
de setembre de 2018, només pel que respecta a la liquidació número 
1415/2018 d’un import de 1.088,46 euros, girada a la societat Bankia, 
Societat Anònima, corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana, relativa a la transmissió a títol onerós de la 
finca ubicada al carrer de Lepanto 7 esc. 1 1er 2a amb referència cadastral 
número 3884212DF2738D0003XB. 
 
 Segon.- Retornar a la societat Bankia, Societat Anònima l’import de 1.088,46 
euros en concepte d’ingressos deguts, corresponents a la liquidació d’IIVTNU 
número 1415/2018. 
 
Tercer.- Declarar la no subjecció a l’IIVTNU de la transmissió efectuada en 
l’any 2017 respecte al 100% de titularitat de la finca ubicada al carrer de 
Lepanto 7 esc. 1 1er 2a  per inexistència d’increment de valor dels terrenys. 
 
Quart.-  Atorgar al senyor Joaquín María Jañez Ramos, com apoderat de la 
societat Bankia, Societat Anònima un termini de 15 dies d’audiència a 
l’expedient, comptats des de l’ endemà de la notificació del present acord 
perquè pugui formular les al·legacions que estimi adients en defensa dels seus 
drets. Transcorregut aquest termini, en cas que no s’hagin presentat 
al·legacions, aquesta proposta de resolució esdevindrà definitiva. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta proposta de resolució al senyor Joaquín María 
Jañez Ramos, com apoderat de la societat Bankia, Societat Anònima, pel seu 
coneixement i efectes.  
 

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



 

  

Punt vint-i-quatrè.-  Revocar d’ofici el decret de l’Alcaldia número 
4138/2018, respecta a la liquidació número 1273/2018, girada a la 
societat Bankia, Societat Anònima, corresponent a l’Impost sobre 
l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
 

Revocar d’ofici el decret 4138/2018 
Respecta a la liquidació 1273/2018 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’escrit presentat al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública en 
data 12 de maig de 2020 i entrada al Ajuntament de Cornellà en data 13 de 
maig de 2020 amb Registre General d’entrada número 15744 pel senyor 
Joaquín María Jañez Ramos, amb NIF 093902278E, actuant com apoderat de 
la societat Bankia, Societat Anònima amb CIF número A14010342, mitjançant 
el qual sol·licita la revisió d’actes nul.ls de ple dret i, subsidiàriament, la 
revocació de la liquidació número 1273/2018 d’un import de 1.094,45 euros, 
corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana, relativa a la transmissió a títol onerós de la finca ubicada 
al carrer del Doctor Arús 10 esc. 1, 13è 2a, amb referència cadastral número 
3393905DF2739C0105BP. 
 
Vist que l’article 221.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària (LGT) determina que quan l’acte d’aplicació dels tributs hagués 
adquirit fermesa, únicament es podrà sol·licitar la devolució del mateix 
instant la seva revisió mitjançant algun dels procediments especials establerts 
en els paràgrafs a), c) i d) de l’article 216 de l’esmentada norma. 
 
Vist que tant de l’Exposició de Motius com del propi articulat de la Llei 
General Tributària se’n desprèn que no es pot acudir a la revocació per 
qualsevol motiu de legalitat, sinó exclusivament pels que taxativament 
s’enumeren a l’article 219.1 LGT. 
 
Vist que l’esmentat article 219.1 LGT determina que l’Administració tributària 
podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats: 
 
- quan s’estimi que infringeixen manifestament la llei,  
 
- quan circumstàncies sobrevingudes manifestin la improcedència de l’acte 

dictat,  
 
- o quan s’hagi produït indefensió als interessats. 
 



Atès que la sentència 59/2017 del Tribunal Constitucional declara nul.ls els 
arts. 107.1, 107.2.a) i 110.4 del TRLRHL, encara que únicament en la mesura 
que sotmeten a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor. 
 
Vist que la sentència núm. 1163/2018 i la sentència 1248/2018 de 17 de juliol 
del Tribunal Suprem  determinen importants precisions respecte a la 
interpretació del contingut de la sentència 59/2017 del Tribunal 
Constitucional, destacant-se, entre d’altres aspectes, que: 
 
-  correspon a l’obligat tributari provar la inexistència d’increment de valor 

del terreny onerosament transmès, no només pel contingut de l’article 
105.1 LGT, sinó pel manifestat pel Ple del Tribunal Constitucional en el FJ 5 
b) de la STC 59/2017. 

 
- Per a acreditar la inexistència de plusvàlua gravada per l’IIVTNU, el 

subjecte passiu podrà oferir qualsevol principi de prova que almenys 
indiciàriament permeti apreciar-la: 

 
o Diferència entre el valor d’adquisició i el de transmissió, atenent a les 

corresponents escriptures públiques. 
 

o Prova pericial que confirmi aquells indicis. 
 

o Utilitzar qualsevol altre mitjà probatori ex article 106.1 LGT que posi de 
manifest el decrement del valor del terreny transmès i la consegüent 
improcedència de girar liquidació per l’IIVTNU.  
 
Vist que la interessada aporta còpia del Decret de data 8 de maig de 2013 
dictat en el procediment d’Execució Hipotecaria número 189/2012 Secció B, 
pel Jutjat de Primera Instància número 2 de Cornellà, on consta que l’import 
d’adjudicació de l’immoble que ens ocupa va ser de 105.960 euros. 
 
Vist també que la interessada aporta còpia de l’escriptura de transmissió de 
l’immoble de data 3 d’octubre de 2017, amb protocol núm. 1239 del senyor 
Daniel Tello Blanco, Notari de l’Il.lustre Col.legi Notarial de Catalunya, on 
consta que l’import de transmissió va ser de 60.000,00 euros. 
 
Vist que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 4138/2018 de data 27 de 
setembre de 2018, es va aprovar la relació número PPLV-000042 en la qual 
està inclosa la liquidació d’IIVTNU número 1273/2018 girada a la societat 
Bankia, Societat Anònima  per la referida transmissió, i que li va ser notificada 
en data 18 d’octubre de 2018. 
 
Vist que la sentència núm. 59/2017 del Tribunal Constitucional va ser 
publicada al BOE de data 15 de juny de 2017, i l’IIVTNU va ser declarat 
inconstitucional i nul en els supòsits en què sotmeten a tributació situacions 
inexpressives d’increment de valor dels terrenys, cal determinar que en el 



 

  

present cas existeixen indicis probatoris suficients per a estimar que amb la 
transmissió que ens ocupa no ha existit aquest increment. 
 
Atès el que determinen els articles 213.1 i 216.3 de la LGT, respecte a la 
revocació com a procediment especial de revisió dels actes i actuacions 
d’aplicació dels tributs i d’imposició de sancions tributàries. 
 
Vist que l’article 219.1 de la LGT determina que l’administració tributària 
podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que 
infringeixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que 
afecten una situació jurídica particular posi de manifest la improcedència de 
l’acte dictat, o quan en la tramitació del procediment s’hagi produït 
indefensió als interessats. 
 
Vist el que disposa l’art. 219.3 de la LGT, i l’art. 110 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, respecte a l’òrgan competent 
per a la revisió dels actes dictats en matèria de gestió tributària. 
 
Vist l’Informe emès al respecte. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió 
plenària que va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, que van ser publicades al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 18 de juliol de 2019, el 
Ponent de la Comissió Informativa de Presidència i Economia proposa a 
aquesta Junta de Govern Local l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia número 4138/2018, de data 27 
de setembre de 2018, només pel que respecta a la liquidació número 
1273/2018 d’un import 1.094,45  euros, girada a la societat Bankia, Societat 
Anònima, corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana, relativa a la transmissió a títol onerós de la finca 
ubicada al carrer del Doctor Arús 10 esc. 1 13è 2a amb referència cadastral 
número 3393905DF2739C0105BP. 
 
 Segon.- Retornar a la societat Bankia, Societat Anònima l’import de  1.094,45 
euros en concepte d’ingressos deguts, corresponents a la liquidació d’IIVTNU 
número 1273/2018. 
 
Tercer.- Declarar la no subjecció a l’IIVTNU de la transmissió de la finca 
referida efectuada en l’any 2017 respecte a la transmissió del 100% de 
titularitat de la finca ubicada al carrer del Doctor Arús 10 esc. 1, 13è 2a per 
inexistència d’increment de valor dels terrenys. 
 



Quart.-  Atorgar al senyor Joaquín María Jañez Ramos, com apoderat de la 
societat Bankia, Societat Anònima un termini de 15 dies d’audiència a 
l’expedient, comptats des de l’ endemà de la notificació del present acord 
perquè pugui formular les al·legacions que estimi adients en defensa dels seus 
drets. Transcorregut aquest termini, en cas que no s’hagin presentat 
al·legacions, aquesta proposta de resolució esdevindrà definitiva. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta proposta de resolució al senyor Joaquín María 
Jañez Ramos, com apoderat de la societat Bankia, Societat Anònima, pel seu 
coneixement i efectes.  
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Punt vint-i-cinquè.- Autoritzar sol·licitut de Maria Àngels Fernández 
Mancera, la cual sol·licita la compatibilitat del seu lloc de treball en 
aquest Ajuntament amb una altra activitat per compte propi a temps 
parcial com a psicoterapetuta per a l’empresa Fasap Psicòlegs SL.  
 

Autoritzar sol·licitud de Maria Àngels 
Fernández per compatibilitat de seu lloc  
de treball amb altra activitat 
 

Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vista la declaració d'activitats presentada per la treballadora d’aquest 
Ajuntament, senyora Maria Àngels Fernández Mancera, que ocupa una plaça 
de Tècnica Superior, adscrita al Departament de Polítiques d’Ocupació, 
mitjançant la qual sol·licita la compatibilitat del seu lloc de treball en aquest 
Ajuntament amb una altra activitat per compte propi a temps parcial, com a 
psicoterapeuta per a l’empresa Fasap Psicòlegs SL. 
   
Atès que la dedicació setmanal dels treballadors de l’ Ajuntament és de 37,5 
hores, i que l'activitat per a la qual es sol·licita compatibilitat es desenvolupa 
amb una dedicació de 12 hores setmanals, 
 
Atès el que disposa en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats 
del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la 
Generalitat, i el Reial Decret 598/1985, de 30 d'abril, que desenvolupa l' 
esmentada Llei 53/1984, així com el Reglament del personal al Servei de les 
Entitats Locals, 
 



 

  

Atès que els criteris que s'estableixen en l' esmentada normativa sobre 
aquesta qüestió són: 
 
a) El desenvolupament d'un lloc de treball en l'àmbit privat no podrà 

impedir o menyscabar l'estricte compliment dels deures del personal al 
servei de l'Ajuntament, o comprometre la seva imparcialitat o 
independència. 
 

b) No poden ésser objecte de compatibilitat les activitats professionals que 
s'han de prestar a persones a les que s'està obligat a atendre en el 
desenvolupament del càrrec públic.  
 

Atès, que si l'activitat en el sector públic és plena o total, aquesta podrà 
compatibilitzar-se amb una activitat privada que suposi una jornada igual o 
inferior a la meitat de la pública. Si l'activitat en el sector públic és a temps 
parcial, es podrà compatibilitzar amb una activitat privada qualsevol que 
sigui la jornada que es realitzi en aquesta última, amb el límit, però, tant en 
aquest cas com en l'anterior, que la suma d'ambdues jornades no superi 
l'ordinària de l'Administració incrementada d'un 50% (56 hores i 15 minuts). 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions Plenàries acordades per aquest Ajuntament 
en sessió plenària el 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 President 
de la Comissió Informativa de Presidència i Economia proposa a la Junta de 
Govern l’adopció dels següents 
 

 
ACORDS 

 
Primer.- Autoritzar la compatibilitat general sol·licitada per la treballadora 
d’aquest Ajuntament, senyora Maria Àngels Fernández Mancera, que ocupa 
una plaça de Tècnica Superior, adscrita al Departament de Polítiques 
d’Ocupació, mitjançant la qual sol·licita la compatibilitat del seu lloc de 
treball en aquest Ajuntament amb una altra activitat per compte propi a 
temps parcial, com a psicoterapeuta per a l’empresa Fasap Psicòlegs SL; en 
base a les consideracions al·legades a la part expositiva del present Dictamen 
i, en el ben entès que la interessada no podrà dedicar més de 18 hores 45 
minuts setmanals a l'activitat privada i haurà de posar en coneixement 
d'aquesta Corporació qualsevol canvi que es produeixi en les condicions de 
treball de l'activitat que es compatibilitza; havent-se de completar aquesta 
autorització general amb l’específica que s’assenyala en l’article 12 del Reial 
Decret 598/1985 de 30 d’abril, 
 
Segon.- Aquesta autorització restarà sense efectes automàticament en els 
supòsits següents: 
 



- Si l'activitat privada impedeix o menyscaba l'estricte compliment dels 
deures de l'empleat o compromet a la seva imparcialitat o independència. 

- Si l'activitat privada té alguna relació amb els assumptes que es coneguin 
per raó    del càrrec. 

- Si l'activitat privada es desenvolupa dins de la jornada laboral. 
- Si es produeix alguna modificació en les condicions de treball de les 

activitats objecte de la compatibilitat. 
 
Tercer.-  Aquesta autorització queda condicionada al compliment del l’art. 11 
de la Llei 53/1984, i no podrà exercir activitats privades, incloses les de 
caràcter professional, que es relacionin directament amb les desenvolupades 
per ella mateixa en l’àmbit dels expedients municipals. 
 
Quart.- Comunicar el present Acord a la interessada i al departament de 
Personal d’aquest Ajuntament i difondre el seu contingut, en compliment del 
Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i 
permanent en la Seu electrònica municipal, el que disposa l’article 8.g) de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern.  
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Punt vint-i-sisè.- Autoritzar sol·licitut de Patricia Merideño Rosa, la 
cual sol·licita la compatibilitat del seu lloc de treball en aquest 
Ajuntament amb una altra activitat per compte propi a temps parcial 
com a monitora de menjador per a l’empresa Alimentart. 
 

Autoritzar sol·licitud de Patricia Merideño  
Rosa per compatibilitat de seu lloc  
de treball amb altra activitat 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vista la declaració d'activitats presentada per la treballadora d’aquest 
Ajuntament, senyora Patricia Merideño Rosa, que ocupa una plaça 
d’Educadora Especialitzada, adscrita a l’Escola d’Educació Especial Virolai, 
mitjançant la qual sol·licita la compatibilitat del seu lloc de treball en aquest 
Ajuntament amb una altra activitat per compte aliè a temps parcial com a 
monitora de menjador per a l’empresa Alimentart, desenvolupant les seves 
funcions a l’escola abans esmentada. 
   



 

  

Atès que la dedicació setmanal dels treballadors de l’ Ajuntament és de 37,5 
hores, i que l'activitat per a la qual es sol·licita compatibilitat es desenvolupa 
amb una dedicació de 12,5 hores setmanals, 
 
Atès el que disposa en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats 
del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la 
Generalitat, i el Reial Decret 598/1985, de 30 d'abril, que desenvolupa l' 
esmentada Llei 53/1984, així com el Reglament del personal al Servei de les 
Entitats Locals, 
 
Atès que els criteris que s'estableixen en l' esmentada normativa sobre 
aquesta qüestió són: 
 
a) El desenvolupament d'un lloc de treball en l'àmbit privat no podrà 

impedir o menyscabar l'estricte compliment dels deures del personal al 
servei de l'Ajuntament, o comprometre la seva imparcialitat o 
independència. 
 

b) No poden ésser objecte de compatibilitat les activitats professionals que 
s'han de prestar a persones a les que s'està obligat a atendre en el 
desenvolupament del càrrec públic.  

 
Atès, que si l'activitat en el sector públic és plena o total, aquesta podrà 
compatibilitzar-se amb una activitat privada que suposi una jornada igual o 
inferior a la meitat de la pública. Si l'activitat en el sector públic és a temps 
parcial, es podrà compatibilitzar amb una activitat privada qualsevol que 
sigui la jornada que es realitzi en aquesta última, amb el límit, però, tant en 
aquest cas com en l'anterior, que la suma d'ambdues jornades no superi 
l'ordinària de l'Administració incrementada d'un 50% (56 hores i 15 minuts). 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions Plenàries acordades per aquest Ajuntament 
en sessió plenària el 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 President 
de la Comissió Informativa de Presidència i Economia proposa a la Junta de 
Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Autoritzar la compatibilitat general sol·licitada per la treballadora 
d’aquest Ajuntament, Sra. Patricia Merideño Rosa, que ocupa una plaça 
d’Educadora Especialitzada, adscrita a l’Escola d’Educació Especial Virolai, 
amb una altra activitat per compte aliè a temps parcial com a monitora de 
menjador per a l’empresa Alimentart, desenvolupant les seves funcions a 
l’escola abans esmentada; en base a les consideracions al·legades a la part 
expositiva del present Dictamen i, en el ben entès que la interessada no podrà 
dedicar més de 18 hores 45 minuts setmanals a l'activitat privada i haurà de 



posar en coneixement d'aquesta Corporació qualsevol canvi que es produeixi 
en les condicions de treball de l'activitat que es compatibilitza; havent-se de 
completar aquesta autorització general amb l’específica que s’assenyala en 
l’article 12 del Reial Decret 598/1985 de 30 d’abril, 
 
Segon.- Aquesta autorització restarà sense efectes automàticament en els 
supòsits següents: 
 
- Si l'activitat privada impedeix o menyscaba l'estricte compliment dels 

deures de l'empleat o compromet a la seva imparcialitat o independència. 
- Si l'activitat privada té alguna relació amb els assumptes que es coneguin 

per raó del càrrec. 
- Si l'activitat privada es desenvolupa dins de la jornada laboral. 
- Si es produeix alguna modificació en les condicions de treball de les 

activitats objecte de la compatibilitat. 
 
Tercer.-  Aquesta autorització queda condicionada al compliment del l’art. 11 
de la Llei 53/1984, i no podrà exercir activitats privades, incloses les de 
caràcter professional, que es relacionin directament amb les desenvolupades 
per ella mateixa en l’àmbit dels expedients municipals. 
 
Quart.- Comunicar el present Acord a la interessada i al departament de 
Personal d’aquest Ajuntament i difondre el seu contingut, en compliment del 
Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i 
permanent en la Seu electrònica municipal, el que disposa l’article 8.g) de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’IGUALTAT I EDUCACIÓ  
 
Punt vint-i-setè.- Aprovar la subscripció del Conveni de col·Laboració 
entre El Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, per a la realització de les Activitats de Control 
de Mosquits durant l’any 2020. 
 

Aprovar la subscripció del 
conveni Control de Mosquits  
per 2020 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde d’Igualtat i Educació, que 
textualment diu: 
... 



 

  

 
Vist l’esborrany de document denominat “CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT I L’AJUNTAMENT DE 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE 
CONTROL DE MOSQUITS DURANT L’ANY 2020”. 
 
Vist que es tracta d’un conveni de col·laboració interadministrativa en virtut 
del qual s’encarrega al Consell Comarcal la realització de la campanya de 
desinsectació de mosquits i el seguiment, control i tractament, en cas 
necessari, de la necròbia en les instal·lacions del cementiri municipal; conveni 
que s’ha vingut subscrivint regularment des de fa uns anys i a través del qual  
es pretén complir l’imperatiu legal definit en l’article 52.g. títol II, capítol VII, 
de la Llei 18/2009 de Salut Pública, pel qual s’estableix com a servei mínim 
dels ens locals la gestió del risc per a la salut, derivat dels animals domèstics, 
dels animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues.  
 
Vist que s’acompanya amb la proposta la preceptiva Memòria, subscrita per 
la Tècnica de Salut Pública i la Tinent d’Alcalde d’Educació i Igualtat, en data 
10 de novembre de 2020, sobre la necessitat i oportunitat de la subscripció 
del conveni. 
 
Vista 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, i articles 47 i següents de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
Vista la circular 1/2017 i 3/2017 de la Secretaria General d’aquest 
Ajuntament, sobre els convenis administratius. 
 
Vist l’informe emès per l’Àrea de Recursos Jurídics de 02 de octubre de 2020, i 
l’informe jurídic de la Secretaria General núm.    de   .   
 
Atès que hi ha consignació suficient a la partida pressupostaria número 0202 
3111B 4650000 C.CCAL. BAIX LLOBREGAT/DESINSECTACIÓ del Departament 
de Salut Pública de Llobregat. que es compromet a sufragar la despesa 
prevista de 5.217,71 €. 
 
Per tot això i atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions en matèria plenària acordades per 
aquesta Ajuntament en sessió del 2 de juliol de 2019, que va ser publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de data 18 de juliol de 2019, la Tinenta 
d’Alcalde d’Educació i Igualtat, com a Presidenta de la Comissió Informativa 
de Polítiques Socials i Comunitàries, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents, 
 
 
 



A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar la subscripció del “CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT I L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ 
DE LLOBREGAT PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE CONTROL DE 
MOSQUITS DURANT L’ANY 2020”, el text literal del qual figura al final del 
present acord. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa, a càrrec de la partida pressupostària 
número 0202 3111B 4650000 C.CCAL. BAIX LLOBREGAT / DESINSECTACIÓ del 
Departament de Salut Pública, per import de 5.217,71 euros per a l’exercici 
corrent de 2020. 
 
Tercer.- Facultar l’Alcalde d’aquesta Corporació, senyor Antonio Balmón 
Arévalo, per a la signatura del present conveni.  
 
Quart.- Comunicar el present acord a la restant part signat del conveni, i al 
Departament municipal de Salut Pública, 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 a l’article 309.1 del ROAS.  
 
Cinquè.- 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. 
 
Sisè.- 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 EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
LLOBREGAT I L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A LA 
REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE CONTROL DE MOSQUITS DURANT 
L’ANY 2020. 
 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, a                          . 
 
D’una part, l’Il·lma. Sra. Eva Ma. Martínez Morales, Presidenta del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, assistida pel Secretari Accidental d'aquest, Sr. 
Lluis González Roig, que dóna fe de l’acte. 



 

  

 
I d’altra, en nom i representació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, el 
Sr. Antonio Balmón Arévalo, alcalde, nomenat en el Ple de data 15 de juny de 
2019, assistit per la Secretària General d’aquest, Sra. Carmen Alonso Higuera, 
als efectes de fe pública fent ús de les facultats que són reconegudes a 
l’article 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i article 3.2.i) del Reial 
Decret 128/2018, de 16 de març de Règim Jurídic del funcionaris de 
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional,  
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen, mútuament, la 
capacitat jurídica suficient per formalitzar aquest conveni, 
 
A C T U E N 
 
L’Il·lma. Sra. Eva. Ma. Martínez Morales. de conformitat amb l’acord adoptat 
per la Junta de Govern d’aquesta entitat, en sessió celebrada el dia 6 d’abril 
de 2020, i el Sr. Antonio Balmón Arévalo en representació de l’esmentada 
entitat, segons acord adoptat per la Junta de Govern Local, aquesta 
Corporació en sessió celebrada el dia ........................... 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament legal capacitat per obligar-se, i 
 
 
M A N I F E S T E N 
 
PRIMER.- Que el Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat va ser creat 
per la  Corporació Metropolitana de Barcelona l’any 1983 i com a 
conseqüència de la transferència de serveis produïda a partir de l’extinció 
d’aquella entitat i en virtut del Decret 5/88, de 13 de gener, de transferències 
de serveis de l’entitat municipal metropolitana de Barcelona, el Servei va ser 
transferit al Consell Comarcal del Baix Llobregat prestant-se des de 1989 en 
règim de gestió directa i amb caràcter comarcal per als municipis interessats. 
 
SEGON.- Que el finançament del Servei de Control de Mosquits és mixt, 
essent una part del pressupost coberta per les aportacions municipals i la 
resta pel Consell Comarcal, qui pot acceptar finançament extern d’altres 
Administracions. 
 
TERCER.- Que des de l’any 1989 el Servei de Control de Mosquits ha comptat 
amb el co- finançament, mitjançant instruments diversos, de la Generalitat de 
Catalunya i que diversos Ajuntaments del Baix Llobregat tenen establerta la 
col·laboració temporal com a continuació dels convenis iniciats per la 
Corporació Metropolitana de Barcelona i posteriorment pel Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, en els quals s’encarregava la realització d’una campanya 
de control de mosquits en els seus termes municipals. 
 



QUART.- Que aquesta col·laboració i convenis han anat renovant-se, 
aprovant-se i subscrivint-se per successius períodes anuals, d’acord amb els 
corresponents acords dels òrgans competents de les respectives entitats. 
 
CINQUÈ.-  Que al llarg dels anys, diversos altres Ajuntaments s’han anat 
incorporant a la campanya de control de mosquits, tot expressant la seva 
voluntat de subscriure al seu torn aquest conveni per tal de rebre els serveis 
corresponents en el seu terme municipal. 
 
SISÈ.- Que el Consell Comarcal del Baix Llobregat té interès a continuar i 
mantenir la prestació d'aquest servei, amb caràcter anual, als municipis i 
entitats de la comarca que ho sol·licitin i co-financiïn, a través del seu Servei 
de Control de Mosquits. 
 
SETÈ.- Que l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat té interès d'acollir-se a les 
actuacions de la campanya de control de mosquits per l’exercici 2020 a 
executar dins del seu terme municipal per part del Servei de Control de 
Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
Per tot això, ambdues parts concerten subscriure el conveni de col·laboració 
temporal per a la realització de les activitats de control de mosquits, amb 
subjecció als següents: 
 
C O M P R O M I S O S 
 
PRIMER.- L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de realització de la 
campanya de control de mosquits de l’exercici 2020 en el municipi de Cornellà 
de Llobregat, així com la participació de l’Ajuntament en el seu finançament. 
 
SEGON.- El contingut de la campanya (calendari, actuacions, prioritats, 
pressupost i demés característiques) és determinat anualment pel Servei de 
Control de Mosquits, en tant que organisme especialitzat i encarregat del seu 
desenvolupament. Es composa, entre d’altres, d’actuacions de prospecció i 
tractaments larvicides urbans i rurals, inspeccions sota demanda ciutadana, 
inspeccions entomològiques emparades pel protocol d’arbovirosis de 
Catalunya promogut pel Departament de Salut de la Generalitat, aplicacions 
adulticides, actuacions de vigilància i monitorització, activitats d’informació i 
educació i tasques d’experimentació aplicada. El projecte tècnic explicatiu de 
la campanya s’incorpora com a annex a aquest conveni. 
 
TERCER.-  L'Ajuntament es compromet a aportar com  a  participació  en  
l'esmentada campanya per l’exercici 2020 la quantitat de 5.217,71 euros, 
amb càrrec a la partida pressupostària número 0202 3111B 4650000. La 
partida pressupostària del Consell Comarcal serà la 46200-Transferència 
Municipis del Servei de Control de Mosquits. Aquesta quantitat es refereix al 
contingut mínim de la campanya segons es recull en el projecte de la mateixa 



 

  

i està calculada en base a criteris de població, superfície i presència de focus 
de cria de mosquits de cadascun dels municipis participants. 
Aquesta aportació haurà de fer-se efectiva en dos parts iguals, la primera de 
les quals haurà de fer-se efectiva a l’aprovació i signatura d’aquest conveni i 
la segona abans del mes de desembre de 2020. 
 
QUART.- La participació econòmica del Consell Comarcal es quantifica i 
concreta en la realització de les activitats previstes en la campanya anual -el 
pressupost global de la qual per a tots els municipis i entitats que en formen 
part consta en el projecte annex- que es duran a terme per personal propi pel 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, el qual disposarà de les qualificacions 
necessàries per a cadascuna de les seves actuacions; tot i que actuïn en el 
terme municipal de Cornellà de Llobregat, aquest personal es troba subjecte 
únicament al comandament tècnic dels responsables del Servei de Control de 
Mosquits. 
 
En situacions excepcionals i de manera justificada, el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat podrà optar per l’externalització d’alguna de les activitats, si 
resulta necessari per al compliment de les seves previsions. 
 
CINQUÈ.-   En cas que es proposin o sol.licitin actuacions específiques per a 
noves espècies de mosquits o altres tipus de plagues, aquestes podran 
realitzar-se però hauran de ser prèviament objecte d’un conveni regulador 
específic o annex al present conveni on se’n recullin els detalls i formes de 
finançament. 
 
SISÈ.- El Servei de Control de Mosquits lliurarà als tècnics municipals durant el 
primer trimestre de l’any 2021 una memòria tècnica amb els resultats de la 
campanya i les previsions per l’any vinent. En qualsevol moment es podrà 
demanar la informació necessària i raonable des de l’Ajuntament. 
 
SETÈ.- Ambdues parts fan constar, de manera expressa, que compliran amb el 
que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, abstenint-se de fer cap mena de tractament de les dades personals 
de què disposin com a conseqüència de l’aplicació d’aquest Conveni, per a 
una finalitat diferent de la que aquí s’estableix. De la mateixa manera es 
comprometen a guardar estricta confidencialitat i sigil respecte de les dades 
de caràcter personal de les quals tinguin coneixement per raó de l’execució 
del present conveni, obligació que subsistirà encara després de la finalització 
d'aquest conveni, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
 
Les dades personals es conservaran d’acord amb els terminis establerts al 
marc normatiu regulador dels serveis realitzats per part de les entitats 
signants i no seran cedides a tercers excepte obligació legal. 
 



Ambdues parts podran, en qualsevol moment, exercir els drets d’accés, 
rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant escrit, 
dirigit a: 
 
Per part del CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT al contacte del 
Delegat de Protecció de Dades, dpd@elbaixllobregat.cat 
 
Per part de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat al seu Delegat de Protecció 
de Dades delegatdedades@aj-cornella.cat  
 
En cas de disconformitat amb el tractament també tenen dret a presentar 
una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades competent 
(apdcat.gencat.cat). 
 
Així mateix, en quant el Consell Comarcal del Baix Llobregat ostenta la 
condició d’encarregat de tractament de les dades que accedeix per compte de 
l’Ajuntament en la seva qualitat de Responsable, es signa el perceptiu acord 
regulador de la figura d’encarregat de tractament, que s’inclou com a annex 
en aquest document. 
 
VUITÈ.- Seran causes d’extinció d’aquest conveni les següents: 
 
a) el transcurs del termini previst sense que s’hagi acordat la seva pròrroga 
b) l’incompliment de les obligacions pactades 
c) el mutu acord entre les parts 
d) la impossibilitat d’assolir l’objecte o la finalitat prevista 
e) decisió judicial declaratòria de la seva nul·litat 
f) qualsevol altre causa prevista a les lleis. 
 
Pel cas d’incompliment per alguna de les parts de les obligacions assumides 
en aquest document, la part que es consideri perjudicada podrà exigir de 
l’altra, mitjançant comunicació fefaent efectuada amb 15 dies hàbils 
d’antelació a la data d’efectes de l’extinció, la resolució del conveni, o bé 
exigir el seu compliment, procedint-se, als efectes de l’article 52 de la Llei 
40/2015, a la liquidació de les respectives obligacions per tal de determinar 
les obligacions i compromisos indemnitzables. 
 
NOVÈ.- En cas que sorgeixin discrepàncies en la interpretació o execució del 
present conveni seran resoltes pels òrgans de govern de les parts signatàries 
i, en darrera instància, atesa la naturalesa administrativa del present conveni, 
seran resoltes pel jutjat de l’ordre jurisdiccional administratiu que 
correspongui. 
 
DESÈ.- La vigència inicial d’aquest conveni abasta la totalitat de l’any 2020. 
En cas d’haver transcorregut aquest termini sense haver-se dut a terme el seu 
objecte, aquest fet es considerarà causa de resolució, amb els efectes 
previstos a la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del sector públic. 



 

  

 
No obstant això, d’acord amb l’article 49.h) d’aquesta mateixa Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, aquest conveni podrà ser 
objecte de pròrroga sempre que, amb caràcter previ a la seva finalització, les 
parts així ho acordin de manera expressa, seguint per això el mateix 
procediment que per a la seva concertació inicial, en consonància amb les 
taxes vigents en aquell moment i formalitzant-lo amb idèntiques solemnitats, 
amb un límit màxim de quatre anys. 
 
I perquè així consti, i en prova de conformitat, el signen i ratifiquen ambdues 
parts per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a 
l'encapçalament. 
 
 
Eva Ma. Martínez Morales  Lluís González Roig 
Presidenta del Consell Comarcal  Secretari Accidental del Consell 
del Llobregat del Baix Llobregat Comarcal del Llobregat del Baix 
 Llobregat 
 
 
Davant meu 
 
Antonio Balmón Arévalo Carmen Alonso Higuera 
Alcalde de l’Ajuntament Secretària General de  l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat de Cornellà de Llobregat 
 
 

  



ANNEX - MEMÒRIA TÈCNICA I ECONÒMICA DEL CONVENI DE CONTROL DE 
MOSQUITS 
 
Antecedents 
 
La relació de prestació de serveis amb els Ajuntaments s’estableix mitjançant 
la figura del Conveni de col·laboració, on s’estableix la contribució econòmica 
de cada municipi. Aquesta contribució és fixada en base a paràmetres 
geogràfics, territorials i poblacionals que han evolucionat al llarg dels anys. 
L’aportació de cada Entitat és fixa per tot l’exercici i no es troba en relació 
amb el nombre d’intervencions específiques finalment prestades, sinó que 
dóna dret a la cobertura necessària en cada moment. 
Al llarg dels 35 anys d’existència del Servei de Control de Mosquits (SCM), La 
seva estructura i els seus recursos han augmentat progressivament. Si el 1983 
els fundadors eren únicament 5 municipis més l’Aeroport, a l’actualitat es 
compta prestar el servei a 25 Entitats: 23 municipis (Abrera, Begues, 
Castelldefels, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de 
Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Martorell, Molins de Rei, Pallejà, El 
Papiol, El Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, 
Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels 
Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana i 
Viladecans) i 2 entitats de Dret públic, AENA en relació al seu Aeroport de 
Barcelona-El Prat, i el Port de Barcelona. 
 
Prestacions incloses al Conveni 
 
Es parteix de la base general que estan incloses a la prestació de serveis totes 
aquelles intervencions, en un nombre il·limitat i de la naturalesa que es 
descriu en aquest apartat. Les úniques condicions són 1) que facin relació a 
serveis de control de mosquits en sentit estricte, és a dir, insectes Dípters de la 
família dels Culícids, i 2) que siguin acordades pels tècnics del propi SCM, sigui 
de forma autònoma o sota petició municipal. Altres plagues poden ser objecte 
de consulta en condicions de bona voluntat i en la mesura que sigui possible 
en l’àmbit de competència del personal del SCM. 
 
Pel que fa als mosquits, els serveis inclosos són: 
 
a) Prospeccions i tractaments larvicides rurals. Totes les aigües que 

constitueixin possibles punts de cria de mosquits, presents a cada municipi 
en àrees rurals i naturals, estaran indexats i cartografiats en un SIG. 
Segons classificació de risc i sense necessitat de petició municipal, entre els 
mesos de maig i novembre es mostregen per presència de larves d’alguna 
espècie de mosquit, amb una periodicitat de base setmanal. De resultes 
d’aquests mostreigs sistemàtics, aquells punts positius per larves de 
Culícids són tractats amb els mitjans propis del SCM en un període 
estàndard de 24 a 48 hores, usant productes biològics respectuosos pel 
medi i per les persones. 



 

  

 
b) Tractaments larvicides urbans. Addicionalment a les anteriors, el SCM 

també executa aplicacions larvicides en medi urbà. Es concreten en 
aplicacions dels productes ja esmentats en els embornals i altres 
estructures urbanes que acumulen aigua i són punts de cria pel mosquit 
comú i pel mosquit tigre. Aquestes intervencions es fan sota calendari ja 
que és impossible verificar la presència de larves de forma 
individualitzada, presència que per altra banda és quasi universal. Es 
realitzen un mínim de dos tractaments per temporada i embornal usant en 
aquest cas una formulació d’efecte residual. Considerant el gran nombre 
existent d’embornals i que no tots es troben cartografiats, també es 
realitzen aplicacions sota petició municipal i com a resultat de queixes, que 
s’exposen a l’apartat següent. 

 
c) Inspeccions sota demanda ciutadana. Es disposa d’un canal de 

comunicació sota forma d’extranet perquè els Ajuntaments i entitats 
puguin comunicar telemàticament expedients de queixes i denúncies de la 
ciutadania. Els tècnics experts del SCM visitaran i dictaminaran els 
problemes denunciats per la ciutadania per realitzar una diagnosi i 
proposar solucions, si bé en finques privades es limitaran a assessorament 
a les persones, ja que el SCM no té competències d’actuació a l’àmbit 
privat. En àrea pública, els dictàmens originaran les ordres d’intervenció 
corresponents. Normalment, s’atenen les queixes en un període màxim de 
72 hores per al primer contacte després de rebre l’expedient, i la visita de 
camp es sol realitzar en els tres a set dies posteriors a la trucada, depenent 
de la càrrega de treball de l’època. 

 
d) Inspeccions entomològiques emparades pel protocol d’arbovirosis. Quan 

des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya se’ns 
comuniquin casos d’arbovirosis transmeses per mosquits en els municipis 
signants d’aquest conveni, el SCM realitzarà les preceptives inspeccions 
entomològiques a l’empara del Departament i segons el Protocol de 
Prevenció i Control de les arbovirosis a Catalunya, dirigit a minimitzar el 
risc de possibles transmissions autòctones, i que comprèn una inspecció 
formal detallada en l’esmentat protocol i les intervencions que se’n 
derivin. 

 
e) Aplicacions adulticides. En casos necessaris a criteri tècnic, es poden 

realitzar tractaments contra els mosquits ja adults en àrees públiques 
urbanes i també rurals. En zona urbana en són un exemple els cementiris o 
parcs públics. Es deixa constància de què aplicacions d’aquest tipus són 
molt rarament aconsellables i la normativa les restringeix cada cop més, ja 
que són molt poc eficaces, no selectives, i arriscades pel que fa a la salut 
humana. Impliquen desallotjament durant el tractament i aïllament 
posterior de les zones tractades, factors extremadament complexos 
d’assegurar en via pública. 

 



f) Vigilància i monitorització. El SCM utilitza tècniques de mostreig 
entomològic de diversos tipus per tal de verificar la seva pròpia eficàcia, 
detectar orígens de densitats anormals de mosquits, comprovar la 
naturalesa de les queixes rebudes o controlar una possible arribada de 
noves espècies invasores de mosquits, entre d’altres. Per això disposa de 
diferents tipus de paranys de captura d’adults i també d’oviposició que 
s’instal·len de manera regular. 

 
g) Informació i educació. El SCM proporciona suport, formació i informació a 

personal municipal, pot assessorar en campanyes cíviques municipals i 
facilitar els seus recursos pedagògics tal com es fa de manera habitual en 
els municipis que així ho requereixen i també en d’altres institucions com 
la Diputació de Barcelona. 

 
h) Experimentació. Tot i no essent la seva funció primària, el SCM realitza 

una certaquota d’experimentació, de forma interna quan es tracta de 
desenvolupament tècnic, o bé sota col·laboracions amb entitats de recerca 
o empreses, o en forma de convenis. Es proven solucions de control més 
novedoses, l’ús de plaguicides no convencionals, i s’estudia alguns 
aspectes clau de la biologia dels mosquits com la seva capacitat vectorial. 
Aquesta àrea beneficia a llarg terme els Ajuntaments, sota forma de noves 
estratègies, tècniques i productes d’intervenció. 

 
 

Condicions d’execució 
 
El Servei de Control de Mosquits realitza totes les tasques descrites pels seus 
propis mitjans i recursos. No hi ha límit d’actuacions anuals, realitzant-se les 
que siguin necessàries; no és necessari sol·licitar un servei, a menys que es 
tracti d’una queixa o problemàtica de nova aparició, ja que la resta és 
revisada sistemàticament. 
 
Les àrees competencials del SCM són els espais públics, inclosos edificis i 
instal·lacions municipals. En àrees privades es presta assessorament a 
particulars i empreses sota un principi d’ajuda necessària, però no s’hi 
realitzen intervencions. Els edificis públics d’altres Administracions no estan 
coberts fora de situacions especials ja que en principi les instal·lacions i 
edificis oberts al públic han de comptar amb un pla de control de plagues, no 
podent intervenir més d’un operador de serveis. 
 
El criteri d’actuació és sempre el propi del SCM, prevalent els criteris tècnics 
interns. Les intervencions són transparents i traçables i respecten tota la 
normativa aplicable, mantenint o superant els nivells de seguretat i protecció 
al públic i als propis treballadors. El SCM tramet durant el primer trimestre de 
l’exercici següent, una Memòria-resum completa de les seves activitats. 
 
Pressupost d’ingressos del Servei de Control de Mosquits 



 

  

 
 
Aportació Entitats (AENA i Port Barcelona), i preus públics 24.618,09 
Aportació quotes municipals 229.187,37 
Consell Comarcal 734.119,78 
TOTAL PRESSUPOST 2020 987.925,24 
 
Cost de les activitats que es fan a Cornella i l'aportació del Consell Comarcal 
 

  
Finançament ajuntament de Cornellà 5.217,71 
Finançament Consell Comarcal 15.092,56 
TOTAL  20.310,28 

 
Desglossament quotes municipals 2020 
 

Abrera 7.500,00 
Begues 4.899,42 
Castelldefels 18.390,81 
Corbera de Llobregat 7.500,00 
Cornellà de Llobregat 5.217,71 
Esplugues de Llobregat 7.561,50 
Gavà 20.346,01 
Hospitalet de Llobregat 17.711,51 
Martorell 9.545,30 
Molins de Rei 10.369,39 
Pallejà 8.109,51 
El Papiol 4.341,92 
El Prat de Llobregat 19.777,57 
Sant Andreu de la Barca 4.689,20 
Sant Boi de Llobregat 13.091,72 
Sant Feliu de Llobregat 7.573,09 
Sant Joan Despí 6.437,00 
Sant Just Desvern 7.962,80 
Sant Vicenç dels Horts 8.000,00 
Santa Coloma de Cervelló 6.920,97 
Torrelles de Llobregat 7.000,00 
Vallirana 6.126,00 
Viladecans 20.115,94 
TOTAL APORTACIÓ MUNICIPAL 229.187,37 

 
Tots els imports expressats en Euro (€) 
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ANNEX. CONVENI REGULADOR DE LA FIGURA D’ENCARREGAT DE TRACTAMENT DE 
DADES PERSONALS 
 
1. Objecte de l’encàrrec del tractament 
Mitjançant les presents clàusules, s’habilita a l’entitat Conselll Comarcal del Baix 
Llobregat encarregada del tractament, per a tractar per compte de l’ajuntament 
responsable del tractament, les dades de caràcter personal necessàries per prestar el 
servei de control de mosquits. 
El tractament consistirà en la prestació dels serveis i tràmits dels expedients en relació 
al control de mosquits. 
 
Concreció dels tractaments a realitzar: 
 

 Recollida 
 Conservació 
 Consulta 

 Registre 
 Modificació 
 Destrucció 

 
2. Identificació de la informació afectada 
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest 
encàrrec, l’ajuntament responsable del tractament, posa a disposició del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat encarregada del tractament, la informació relativa a les 
incidències pròpies al control de mosquits en el seu municipi. 
 
3. Durada 
El present acord té una durada vinculada al conveni de col·laboració. A la finalització 
de la relació, l’encarregat del tractament ha de retornar al responsable les dades 
personals i suprimir qualsevol còpia que estigui en el seu poder excepte les 
anonimitzades per finalitats estadístiques. 
 
4. Obligacions de l’encarregat del tractament 
L’encarregat del tractament i tot el personal al seu càrrec, es compromet a: 
 

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

b. Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament. 
Si l’encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions 
infringeix el RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades 
de la Unió o dels Estats membres, l’encarregat informarà immediatament al 
responsable. 

c. Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament 
efectuades per compte del responsable, que contingui: 
 

1. El nom i les dades de contacte de l’encarregat o encarregats i de cada 
responsable per compte del que actuï l’encarregat, i, en el seu cas, del 



 
 

 
 

 
              Plaça de l’Església, 1  08940 Cornellà de Llobregat 
                  Tel. 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00 
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representant del responsable o de l’encarregat i del delegat de protecció de 
dades. 

2. Les categories de tractaments efectuades per compte de cada responsable. 
3. En el seu cas, les transferències de dades personals a un tercer país o 

organització internacional, inclosa la identificació d’aquest tercer país o 
organització internacional i, en el cas de les transferències exposades a l’article 
49 apartat 1, paràgraf segon del RGPD, la documentació de garanties 
adequades. 

4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
relatives a: 

a) La pseudoanimització i el xifrat de dades personals. 
b) La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i 

resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. 
c) La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de 

forma ràpida, en cas d’ incident físic o tècnic. 
d) El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les 

mesures tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat del 
tractament. 

d. No comunicar les dades a terceres persones, llevat que es tingui 
l’autorització expressa del responsable del tractament, en els supòsits 
legalment admissibles. 
L’encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament 
del mateix responsable, d’acord amb les instruccions del responsable. En 
aquest cas, el responsable identificarà, de forma prèvia i per escrit, l’entitat 
a la que s’han de comunicar les dades, les dades que s’han de comunicar i 
les mesures de seguretat que s’han d’aplicar per a procedir a la 
comunicació. 
Si l’encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una 
organització internacional, en virtut del Dret de la unió o dels Estats 
membres que li sigui aplicable, informarà al responsable d’aquesta 
exigència de manera prèvia, llevat que el Dret ho prohibeixi per importants 
raons d’interès públic. 

e. Subcontractació. No subcontractar cap de les prestacions que formen part 
de l’objecte d’aquest contracte que comportin el tractament de dades 
personals, llevat els serveis auxiliars necessaris pel normal funcionament 
dels serveis de l’encarregat. Si fos necessari subcontractar algun 
tractament, aquest fet s’haurà de comunicar prèviament, i per escrit al 
responsable, amb una antelació d’UN MES, indicant els tractaments que es 
pretenen subcontractar i identificant de forma clara i inequívoca l’empresa 
subcontractista i les seves dades de contacte. La subcontractació podrà dur-
se a terme si el responsable no manifesta la seva oposició en el termini de 
temps establert. El subcontractista, que també tindrà la condició 
d’encarregat del tractament, està obligat igualment a complir les 
obligacions establertes en aquest document per l’encarregat del tractament 
i les instruccions que dicti el responsable. Correspon a l’encarregat inicial 
regular la nova relació de forma que el nou encarregat quedi subjecte a les 
mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat...) i 
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amb els mateixos requisits formals que ell, en el que es refereix a l’adequat 
tractament de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones 
afectades. En el cas d’ incompliment per part del sots- encarregat, 
l’encarregat inicial seguirà sent plenament responsable davant del 
responsable en el referent al compliment de les obligacions. 

f. Mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal a les 
que hagi tingut accés, com a conseqüència del present encàrrec, fins i tot 
després de que finalitzi el seu objecte. 

g. Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es 
comprometin, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat, 
i a complir les mesures de seguretat corresponents, de les que han 
d’informar-li convenientment. 

h. Mantenir a disposició del responsable la documentació acreditativa del 
compliment de l’obligació establerta a l’apartat anterior. 

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

j. Assistir al responsable del tractament en la resposta a l’exercici dels drets 
de: 

1. Accés, rectificació, supressió i oposició. 
2. Limitació del tractament 
3. Portabilitat de dades 
4. A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades 

(inclosa l’elaboració de perfils.) 
Quan les persones afectades exerceixin els drets d’accés, rectificació, supressió i 
oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions 
individualitzades automatitzades, davant de l’encarregat del tractament, aquest ha 
de comunicar-ho per correu electrònic a l’adreça del responsable d’aquest conveni. La 
comunicació ha de fer-se de forma immediata, i en cap cas més enllà del dia 
laborable següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament, en el seu cas, amb 
altres informacions que puguin ser rellevants per a resoldre la sol·licitud. 

 
k. Dret d’informació. Correspon al responsable i l’encarregat de tractament, 

segons els casos, de facilitar el dret d’ informació en el moment de la 
recollida de les dades. 

l. Notificació de violacions de la seguretat de les dades. L’encarregat del 
tractament notificarà al responsable del tractament, sense dilació indeguda, 
i en qualsevol cas abans del termini màxim de 24 hores, i a través de 
l’adreça de correu dpd@elbaixllobregat.cat, les violacions de la seguretat de 
les dades personals que estiguin sota el seu càrrec i de les quals tingui 
coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per a la 
documentació i comunicació de la incidència. 
No serà necessària la notificació quan sigui improbable que aquesta violació 
de la seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les 
persones físiques. 

 
Si se’n disposa, es facilitarà, com a mínim, la informació següent: 
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 Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, 
inclòs, quan sigui possible, les categories i el número aproximat dels interessats 
afectats, i les categories i el numero aproximat de registre de dades personals 
afectats. 

 En nom i les dades de contacte del delegat de protecció de dades o d’un altre punt 
de contacte en el que es pugui obtenir més informació. 

 Descripcions de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les 
dades personals. 

 Descripció de les mesures adoptades o proposades per a posar remei a la violació 
de la seguretat de les dades personals, inclòs, si procedeix, les mesures adoptades 
per mitigar els possibles efectes negatius. 
 

Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en que no hi 
sigui, la informació es facilitarà de forma gradual sense dilacions indegudes. 

m. Donar recolzament al responsable del tractament en la realització de les 
avaluacions d’impacte relatives a la protecció de dades, quan correspongui. 

n. Donar recolzament al responsable del tractament en la realització de les 
consultes prèvies a l’autoritat de control, quan correspongui. 

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

p. Implantar les mesures de seguretat que permetin: 
 

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

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

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

d. Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, en el seu cas. 
 

q. Designar un delegat de protecció de dades i comunicar la seva identitat i 
dades de contacte al responsable. 

r. Destí de les dades. Retornar al responsable del tractament les dades de 
caràcter personal i, si procedeix, els suports on consten, una vegada 
complida la prestació. La devolució ha de comportar l’esborrat total de les 
dades existents als equips informàtics utilitzats per l’encarregat. No obstant, 
l’encarregat pot conservar una còpia, amb les dades degudament 
anonimitzades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de l’execució de la 
prestació. 

 
5. Obligacions del responsable del tractament 

Correspon al responsable del tractament: 
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a) Entregar a l’encarregat les dades a les quals es refereix la clàusula 2 d’aquest 
document. 

b) Realitzar una avaluació de l’ impacte en la protecció de dades personals de les 
operacions de tractament a realitzar per l’encarregat. 

c) Realitzar les consultes prèvies que correspongui. 
d) Vetllar, de forma prèvia, i durant tot el tractament, pel compliment del RGPD per 

part de l’encarregat. 
Supervisar el tractament, inclòs la realització d’ inspeccions i auditories. 

 
... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Punt vint-i-vuitè.- Aprovar la correcció de l’error material al segon paràgraf 
del conveni de Servei d'Informació i Atenció a les Dones 2020, que va ser 
aprovat per la Junta de Govern Local en data 13 de novembre de 2020. 
 

Aprovar correcció del conveni  
d’Atenció a les Dones 2020 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea d’Igualtat i Educació, 
que textualment diu: 
... 
 
Atès el Contracte - Programa per tal de donar suport a la xarxa de Serveis 
d’Informació i atenció a les dones (SIAD), que ha subscrit aquest Ajuntament i 
l’Institut Català de les Dones, que va ser aprovat mitjançant Junta de Govern Local del 
passat 13 de novembre de 2020. 
  
Atès l’error detectat al conveni en relació a la denominació de l’Alcalde d’aquest 
Ajuntament. 
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora Administrativa Departament Administratiu 
de Cultura, Esports, Igualtat, Joventut, d'Acció Comunitària, Solidaritat, Cooperació, 
Patrimoni Cultural i Biblioteques. 
 
Per tot això, i atès que l’adopció d’aquests acords són 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, aquesta Tinenta 
d’Alcalde d’Igualtat i Educació, una vegada dictaminat per la Comissió, proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció del següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Que al segon paràgraf del conveni, diu:   
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“I de l’altra part, l’Il·lm. Sr. Antonio Balmón Arévalo, com a Alcalde-President de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb NIF P0807200A, actuant en representació 
d’aquest Ajuntament, en ús de les facultats atribuïdes en virtut de l’article 53. 1ª) del 
text refós de la Llei municipal 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 
règim local de Catalunya i facultat per l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en 
sessió de data ______________ i i assistit per la senyora Carmen Alonso Higuera, 
Secretaria General d’aquest Ajuntament, als efectes de fe pública previstos per 
l’article 3.2 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, que dóna fe de l’acte.” 
 
Quan hauria de dir: 
 
“I de l’altra part, el Sr. Antonio Balmón Arévalo, com a Alcalde-President de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb NIF P0807200A, actuant en representació 
d’aquest Ajuntament, en ús de les facultats atribuïdes en virtut de l’article 53. 1ª) del 
text refós de la Llei municipal 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 
règim local de Catalunya i facultat per l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en 
sessió de data ______________ i i assistit per la senyora Carmen Alonso Higuera, 
Secretaria General d’aquest Ajuntament, als efectes de fe pública previstos per 
l’article 3.2 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, que dóna fe de l’acte.” 
 
Segon.- Aprovar la correcció de l’error material abans mencionat. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a les restants parts signants del contracte 
programa, Institut Català de les Dones i al departament municipal de Comptabilitat, 
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 a l’article 309.1 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals. 
 
 
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, 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.  
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
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PROPOSTES DE L’ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Punt vint-i-novè.- Aprovar el Conveni Marc de Col·laboració entre el Servei 
Català de Trànsit i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en matèria de 
seguretat viaria, així com els annexos del número 2 al 7. 
 

Aprovar el Conveni del 
Servei Català de Transit en 
matèria de seguritat viaria 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
... 
 
Vistes  les modificacions normatives introduïdes amb l’entrada en vigor de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, fan necessari subscriure 
nous  instruments de col·laboració entre el Servei Català del Trànsit i l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, donat que els convenis subscrits han perdut la seva vigència. 
 
Vista que la voluntat de col·laborar en el desenvolupament de determinades accions 
en matèria de trànsit i seguretat viària, i el ferm compromís de millorar mobilitat 
urbana;  s’estructura en base a un conveni marc i vuit annexos específics segons la 
matèria i que a continuació es relacionen: 
 
Annex 1, relatiu a la redacció d’un Pla Local de seguretat viaria ( nomes es subscriu 
quan es du a terme) 
 
Annex 2, relatiu a l’adhesió al Sistema d’Informació i atenció a les víctimes 
d’accidents de trànsit. 
 
Annex 3, relatiu als controls de velocitat. 
 
Annex 4, relaitu als controls d’alcoholèmia. 
 
Annex 5, relatiu als controls d’estupefaents. 
 
Annex 6, relatiu a  l’educació per a la mobilitat segura (EMS) mitjançant parcs 
infantils de trànsit (PIT) amb bicicletes. 
 
Annex 7, relatiu a l’educació per a la mobilitat segura (EMS) mitjançant parcs infantils 
de trànsit (PIT) amb ciclomotors. 
 
Annex 8, relatiu a la redacció d’un treball tècnic de seguretat viària ( només es 
subscriu quan es du a terme). 
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Atès  que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, d’acord amb l’article 25.2.f i g) de la 
Llei de Bases de Règim Local ostenta competències  pròpies en matèria de policia 
local i protecció civil així com en  matèria transit, estacionament de vehicles i 
mobilitat. 
 
Atès que en conformitat amb l’article 5 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre de 
Transparència, accés a la informació pública i bon govern, el conveni una vegada 
subscrit, s’haurà de publicar a la Seu Electrònica  d’aquest Ajuntament. 
 
Vista 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. 
 
Vist l’informe emes pel Cap de la Guardia Urbana, que considera adient subscriure el 
conveni marc així com els annexos del 2 al 7. 
 
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 es administrativa i es regeix per allò que 
disposa la normativa d’aplicació, i concretament el Títol Preliminar de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre de règim jurídic  del sector públic, els Capítols I i II del Títol IX de la Llei 
26/2010 del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les competències acordades per aquest Ajuntament per acord plenari que 
va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, publicat al BOP de 18 de juliol de 2019.  
 
 Per tot això  la Tinent d’Alcalde de Presidència, proposa els següents.  
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar  el Conveni Marc de Col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en matèria de seguretat viaria, mitjançant la 
subscripció del document següent; així com dels annexos números del 2 a 7, que 
figuren al final i formen part del present acord.  
   
Segon.-  Facultar a l’Alcalde d’aquesta Corporació, senyor Antonio Balmón Arévalo, 
per a què signi tots aquells documents que siguin necessaris per la formalització del 
present acord. 
 
Tercer.-Notificar el present acord al Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Quart.- Trametre el present acord i copia del conveni a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i Administració Pública de la 
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Generalitat de Catalunya, en conformitat amb l’article 309.1 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis del Ens Locals, Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Cinquè.- 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. 
 
Sisè.- 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 MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I 
L’AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT EN MATÈRIA DE SEGURETAT VIÀRIA 
REUNITS 
 
D'una banda, el senyor Juli Gendrau i Farguell, director del Servei Català de Trànsit. 
  
D’una altra, el senyor Antonio Balmón Arévalo, alcalde de l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat. 
 
ACTUEN 
 
El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de 
caràcter administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, per autorització de 22 de setembre de 2020. 
 
El segon, en nom i representació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb NIF 
P0807200A i domicili a la Plaça de l’Església S/n de Cornellà de Llobregat (08940), es 
troba facultat per a la signatura d’aquest conveni per acord de  ................................, 
assistit per la Secretaria General Sra. Carmen Alonso Higuera, als efectes de fe pública 
previstos per l’article 2 del segons disposa l'apartat i) de l'article 3.2 del RD 128/2018, 
de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local 
amb habilitació nacional. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest 
conveni. 
 
MANIFESTEN  
 
1. Que, d'acord amb el que disposen la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de 
transferència de competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles 
de motor a la Comunitat Autònoma de Catalunya; el Reial decret 391/1998, de 13 de 
març, sobre traspàs de serveis i funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat 
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de Catalunya en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor; el Reial decret 
575/1999, de 9 d’abril i el Reial decret 404/2000, de 24 de març, sobre l’ampliació de 
mitjans personals, materials i pressupostaris traspassats a la Generalitat de 
Catalunya pel Reial decret 391/1998, de 13 de març; la Llei 14/1997, de 24 de 
desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, i el Decret 102/1998, de 15 d'abril, 
de desenvolupament de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria 
de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, el Departament d’Interior és el 
responsable de l'execució de les competències de la Generalitat en matèria de trànsit, 
circulació de vehicles i seguretat viària, que han de ser exercides mitjançant el Servei 
Català de Trànsit i els òrgans del Departament que es determinin per reglament. 
 
2. Que, d’acord amb l’article 7 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat viària, s’atribueix als municipis competències en matèria de regulació, 
ordenació, gestió, vigilància i disciplina, per mitjà d’agents propis, del trànsit en les 
vies urbanes de la seva titularitat, així com la denúncia de les infraccions que es 
cometin en aquestes vies i la sanció de les mateixes quan no estigui atribuïda a una 
altra Administració. 
 
3. Que els darrers anys a Catalunya es constata que més del 50% de les víctimes per 
accidents de trànsit es produeixen en vies urbanes, i que la diversa problemàtica 
sobre el trànsit en aquestes vies ha posat de manifest la necessitat de desenvolupar 
una acció conjunta i coordinada en els àmbits urbà i interurbà en matèria de 
seguretat viària amb l’objectiu de reduir els accidents de trànsit. 
4. Que el Servei Català de Trànsit estableix com una de les línies prioritàries 
d’actuació la cooperació amb els ajuntaments i les autoritats locals en matèria de 
seguretat viària, amb l’objectiu de contribuir a la creació d’una nova cultura de 
conducció, circulació i mobilitat. 
 
5. Que al Pla de seguretat viària s’estableix una línia de cooperació amb els governs 
locals, donada la importància que té la seguretat viària a les vies urbanes. Una de les 
accions establertes al Pla de seguretat viària per tal d’impulsar un espai continu de 
seguretat viària i involucrar i coordinar entitats públiques i privades en la millora de la 
mobilitat segura, és la d’establir un marc de col·laboració en matèria de seguretat 
viària entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament per tal de desenvolupar una 
participació millor i més efectiva d’ambdues parts en el disseny, execució i evolució de 
les polítiques de seguretat viària. 
 
D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, ambdues parts acorden subscriure 
aquest conveni marc en matèria de seguretat viària. Aquesta col·laboració es 
subjectarà als pactes següents. 
 
PACTES 
 
1. Objecte del conveni 
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L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre el Servei Català 
de Trànsit i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en el desenvolupament de 
determinades accions en matèria de trànsit i seguretat viària i d’altres relacionades 
que es puguin anar definint o que siguin d’interès per a les parts.  
 
2. Compromisos del Servei Català de Trànsit 
 
El Servei Català de Trànsit oferirà assistència tècnica en matèria de seguretat viària al 
municipi d’acord amb les accions que figuren als annexos a aquest conveni, al qual 
s’adhereixen les parts. 
 
Igualment, l’SCT es compromet a planificar les directrius de les policies locals en 
matèria de seguretat viària en l’àmbit urbà, a cedir els materials en perfecte estat i a 
facilitar informació sobre l’accidentalitat urbana del municipi. 
 
3. Compromisos de l’Ajuntament  
 
Per tal de facilitar la col·laboració i la coordinació de les actuacions realitzades per la 
Policia Local, l’Ajuntament es compromet a comunicar les dades d’accidentalitat de 
trànsit amb víctimes: 
 
a) Quan coneguin d’un accident de trànsit amb víctimes greus o mortals, han 

d’introduir les dades de forma telemàtica al sistema integral de recollida de dades 
d’accidents de trànsit (SIDAT). Cal introduir aquestes dades crítiques dels accidents 
amb víctimes en un termini de 24 hores per als accidents amb víctimes mortals i de 
48 hores en cas d’accidents amb víctimes greus. La resta de dades (també la dels 
accidents amb víctimes lleus) s’han de lliurar en el termini màxim de 60 dies o 
mitjançant altres aplicacions que disposin de sistemes informàtics que bolquin al 
SIDAT. Les policies locals que es connecten als sistemes informàtics de la PG-ME 
(aplicació d’atestats o Atenea) o al SIPCAT (a partir de la integració amb el SIDAT) 
no cal que introdueixin les dades al SIDAT, si ho fan en el termini indicat 
anteriorment.  

 
b) Les despeses de connexió i d’adquisició del maquinari i del sistema operatiu mínim 

de l’equipament informàtic són a càrrec de l’Ajuntament. 
 
c) L’Ajuntament es compromet a conservar en perfecte estat el material, si s’escau, 

cedit per l’SCT a les policies locals. 
 
4. Normes de col·laboració 
  
Les accions derivades del present conveni queden sotmeses al que disposa la 
legislació vigent, la normativa interna de cada òrgan i les que s’acordin per a 
cadascun dels convenis específics, tenint en compte la naturalesa de la col·laboració i 
acció a realitzar en matèria de trànsit i seguretat viària. 
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Cap acció en matèria de trànsit i seguretat viària es pot dur a terme sense estar, 
prèviament, definida i regulada en un conveni específic. 
 
Els convenis específics que es redactin vinculats al present conveni han de ser 
aprovats i signats pels representants del Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat. 
 
5. Contingut dels convenis específics 
 
Cada acció a realitzar en matèria de trànsit i seguretat viària en el marc del present 
conveni ha de ser objecte d’un conveni específic, que ha de contenir les matèries que 
preveu la normativa vigent. 
 
Les accions inicials en què es concretarà aquesta col·laboració durant el primer 
període de vigència del present conveni es desenvolupen als annexos 2 a 7. 
 
Les properes accions objecte de col·laboració en el marc del present conveni es 
concretaran en el si de la comissió o, en el seu defecte, pel responsable del 
mecanisme de seguiment, vigilància i control, a què es fa referència en el pacte sisè. 
 
6. Mecanisme de seguiment, vigilància i control 
 
Les parts poden constituir una comissió de seguiment, vigilància i control del present 
conveni, que ha d’estar integrada per dos membres designats per cadascuna de les 
parts signants, o, en el seu defecte, designar un responsable del mecanisme de 
seguiment, vigilància i control, essent els encarregats de portar a terme els convenis 
específics. 
 
Aquest mecanisme té com a funció: 
 
1. El seguiment i el control de les accions que es derivin de l’aplicació d’aquest 

conveni, així com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si 
escau. 

 
2. La intervenció, en cas de discrepàncies en la formalització dels convenis específics 

en els quals es concreten les obligacions esmentades, que han de respectar el 
contingut i els límits fixats per aquest conveni. En aquests casos, la comissió, 
després d’analitzar la situació creada, decidirà la manera d’actuar per resoldre-les. 

 
3. Resoldre els problemes de compliment d’aquest conveni. 

 
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues parts. 
 
La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, 
vigilància i control, es consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i control de 
l’execució del conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 
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7. Vigència del conveni 
 
El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una durada de 
4 anys. En qualsevol moment abans de la finalització d’aquest, les parts podran 
acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals. 
 
L’acord de pròrroga d’aquest conveni suposarà automàticament la dels convenis 
específics signats i vigents. 
 
8. Extinció del conveni 
 

1. Aquest conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que en constitueixen 
l’objecte o perquè s’ha incorregut en alguna de les causes de resolució següents: 

 
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la 
pròrroga. 
b) L’acord unànime de les parts. 
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per les parts. En 
aquest cas, s’estarà al que disposa el pacte novè. 
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o les accions previstes en aquest conveni. 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres 
lleis. 
 
L’extinció d’aquest conveni suposarà automàticament la dels convenis específica 
signats i vigents. 
 

2. La part que proposi resoldre el present conveni ho haurà de comunicar a l’altra 
part per escrit amb dos mesos d’antelació. Aquest procés l’haurà de controlar la 
comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, 
vigilància i control, havent de garantir la correcta finalització de les accions 
pendents d’execució, d’acord amb l’article 52.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic. 

 
En defecte de constitució formal de la comissió, el responsable del mecanisme de 
seguiment, vigilància i control, en decidirà el més convenient, tenint en compte, entre 
d’altres, els supòsits anteriors. 
 
9. Actuació en cas d’incompliment dels compromisos establerts per aquest conveni 
 
En aquest cas, s’ha d’estar al que estableix l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
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En aquest sentit, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un 
requeriment perquè compleixi en un termini determinat els compromisos que es 
consideren incomplerts. 
  
Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment 
persisteix, la part que el va adreçar ha de notificar la concurrència de la causa de 
resolució i el conveni s’entén resolt. 
 
10. Protecció de dades 
 
L’obtenció, cessió i conservació de dades personals de les accions que es derivin de 
l’aplicació d’aquest conveni resten subjectes al que estableix la Llei orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i  el 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a 
la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament general de protecció de dades), sens perjudici de l’aplicació de la 
legislació sobre gestió i preservació de la documentació administrativa. 
 
La documentació i la informació obtinguda que tingui caràcter confidencial no pot ser 
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport ni se’n pot fer un 
tractament o edició informàtics, ni transmissió a terceres persones fora de l’estricte 
àmbit de l’acció. 
 
Les dades personals no poden ser comunicades ni cedides, ni tan sols per a la seva 
conservació, a altres persones. 
 
11. Finançament o implicacions econòmiques 
 
El present conveni entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat no comporta ni preveu cap despesa econòmica entre les parts. 
 
12. Interpretació i jurisdicció 
 
El present conveni té naturalesa administrativa i en queda exclosa l’aplicació de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en virtut del que 
estableixen els articles 4 i següents, i sens perjudici que s’hi apliquin els seus principis 
compatibles per tal de resoldre els dubtes i buits que es puguin presentar. 
 
Aquest conveni es regeix pels seus pactes, per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la normativa 
sectorial corresponent, així com per les normes generals de dret administratiu, els 
principis de bona administració i l’ordenament jurídic en general. 
 
Les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa en un primer moment a 
través de la comissió o, en el seu defecte, del responsable del mecanisme de 
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seguiment, vigilància i control, les possibles controvèrsies que poguessin originar-se 
en la interpretació o aplicació del present conveni. Si no fos possible, atesa la 
naturalesa juridicoadministrativa de les actuacions litigioses que es puguin plantejar, 
quedaran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen a la data 
de la signatura electrònica. 
 
Pel Servei Català de Trànsit   Per l’Ajuntament de Cornellà   
    de Llobregat 
 Alcalde 
 
 Juli Gendrau i Farguell Antonio Balmón Arévalo 
 
(Per autorització. Resolució de 22 de setembre de 2020) 
 
             
La Secretària General de l’Ajuntament de  
Cornellà de Llobregat 
Carmen Alonso Higuera” 
 
 
 
ANNEX 2 
 
AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE 
TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT DE CE CORNELLA DE LLOBREGAT  PER A L’ADHESIÓ AL 
SISTEMA D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES VÍCTIMES I AFECTATS D’ACCIDENTS DE 
TRÀNSIT A CATALUNYA DEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 
 
REUNITS 
D'una banda, el senyor Juli Gendrau i Farguell, director del Servei Català de Trànsit.  
De l’altra, el senyor Antonio Balmón Arévalo,  alcalde de l'Ajuntament de Cornellà de 
LLobregat 
 
ACTUEN 
 
El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de 
caràcter administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, per autorització de signatura de 22 de setembre de 2020. 
El segon en nom i representació de  l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb NIF 
P0807200A i domicili a la Plaça de l’Església S/n de Cornellà de Llobregat (08940), es 
troba facultat per a la signatura d’aquest conveni per acord de  ................................, 
assistit per la Secretaria General Sra. Carmen Alonso Higuera, als efectes de fe pública 
previstos per l’article 2 del segons disposa l'apartat i) de l'article 3.2 del RD 128/2018, 
de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local 
amb habilitació nacional. 
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Les dues parts acorden el conveni específic de col·laboració a l’empara del conveni 
marc de col·laboració.  
 
MANIFESTEN 
 
El Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat com a 
administracions públiques competents en matèria de seguretat viària en el seu àmbit 
territorial, comparteixen la voluntat de desplegar polítiques actives destinades a 
assistir el ciutadà en aquells casos en què aquest, com a conseqüència d’un accident 
de trànsit, es converteix en víctima o afectat, donant d’aquesta manera un nou 
estàndard d’atenció i informació en aquells casos en què, malgrat les polítiques de 
prevenció dels riscos i les accions derivades de l’aplicació dels plans de seguretat 
viària, es produeix un accident que, derivat de la circulació de vehicles per les vies del 
país, ocasiona la necessitat de conèixer els recursos existents que els assisteixen. 
El Servei Català de Trànsit va iniciar - des de l’any 2012- un servei d’informació i 
atenció a les víctimes i afectats d’accidents de trànsit (SIAVT) com a eina fonamental 
per atendre les víctimes i donar suport i informació sobre els seus drets, recursos 
públics i privats i de les gestions i tràmits necessaris a realitzar. 
És d’interès per a l’Ajuntament de Cornellà de LLobregat per tal d’oferir aquest suport 
a les víctimes i afectats dels accidents produïts a les vies urbanes i interurbanes del 
municipi, adherir-se al sistema d’informació i atenció a les víctimes i afectats 
d’accidents de trànsit de Catalunya (SIAVT) esmentat, pel fet que aquest servei 
constitueix un sistema d’atenció de país. 
Per consegüent, aquest conveni té per objecte establir les bases i l’extensió de la 
col·laboració institucional, i fixar els aspectes per fer efectiva la prestació al ciutadà 
víctima o afectat per accidents de trànsit produïts a les vies urbanes i interurbanes de 
Cornellà de Llobregat, d’acord amb els pactes següents. 
 
PACTES 
 
1. Les persones que han estat víctimes o afectades per accidents de trànsit produïts a 

les vies urbanes i interurbanes del municipi de Cornellà de LLobregat poden accedir 
i rebre mitjançant el servei d’informació i atenció a les víctimes i afectats 
d’accidents de trànsit (SIAVT) del Servei Català de Trànsit informació i orientació 
jurídica, administrativa, social i psicològica, per tal de minimitzar la situació 
traumàtica que es produeix després d’un accident de trànsit. 

2. L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a fi de fer efectiva la disponibilitat del 
servei a les víctimes o persones afectades per accidents de trànsit i que la 
ciutadania pertanyent a aquest col·lectiu pugui accedir al servei, ha d’informar de 
l’existència del servei d’atenció a la víctima i afectats d’accidents de trànsit que 
presta el Servei Català de Trànsit. 

3. L’Ajuntament de Cornellà de LLobregat ha d’establir els convenis d’informació 
interns per tal de definir, en funció de la condició de víctima o afectat i de les 
circumstàncies de l’accident, el moment adient i els subjectes operadors de la 
policia local o dels serveis municipals responsables per tal de facilitar la informació 
i documentació institucional sobre el servei. 
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4. Amb el consentiment previ de la víctima o persones afectades, i dels seus familiars, 
en el cas d’incapacitat de la víctima, l’Ajuntament de Cornellà de LLobregat pot 
facilitar les dades bàsiques de contacte de la víctima per tal que el SIAVT pugui 
desplegar les prestacions del servei. 

5. El Servei Català de Trànsit, sempre que la continuïtat del SIAVT estigui recollida en 
el Pla de seguretat viària corresponent, es compromet a disposar amb vocació de 
continuïtat i disponibilitat d’un centre d’atenció telefònica gratuït tots els dies de 
l’any en horari de 9 a 20 hores, dotat de professionals amb experiència i 
coneixement en els recursos assistencials públics de l’Administració o d’altres 
entitats, i en els aspectes tècnics, jurídics, socials i psicològics inherents al SIAVT. 

6. En els casos necessaris d’acord amb els convenis del SIAVT, les persones afectades 
seran ateses personalment per un psicòleg i un professional de l’àmbit social, amb 
la voluntat que aquestes persones puguin rebre una atenció adient a les especials 
circumstàncies que concorrin en cada cas. 

7. A fi que les víctimes o afectats pels accidents comptin amb una informació de 
qualitat sobre el SIAVT, el Servei Català de Trànsit ha de comunicar a l’Ajuntament 
de Cornellà de LLobregat en un període màxim de dos mesos, les modificacions 
introduïdes en la forma i nivell de prestació del servei, i donarà trasllat dels díptics 
i de la documentació informativa que, adreçada a la ciutadania,  s’ajusti en cada 
moment a l’estàndard de servei ofert i el catàleg de recursos vigent. 

8. L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha de fer difusió del SIAVT als serveis 
socials, a les oficines d’atenció al ciutadà i a altres òrgans i entitats que consideri, 
així com al seu web, mitjançant els seus propis mitjans. D’altra banda, les policies 
locals faran difusió del SIAVT i facilitaran un díptic sempre que es produeixin 
diligències  per un accident de trànsit. 

9. L’Ajuntament de Cornellà de LLobregat ha de facilitar amb caràcter anual, a 
comptar des de l’entrada en vigor del present conveni, les dades no personals dels 
accidents de trànsit amb víctimes al Servei Català de Trànsit. Aquestes dades del 
sistema d’informació municipal han d’estar integrades per les característiques 
bàsiques de l’accident i les característiques de les unitats implicades, dels 
conductors i de les persones que s’han vist implicades en l’accident. 

10. Termini de vigència del conveni 
 
La vigència d’aquest conveni serà la del Conveni marc de col·laboració a partir de 
la seva signatura, pròrroga inclosa. 
El present conveni s’extingirà pel compliment de l’acció que en constitueix 
l’objecte o perquè s’hagi incorregut en alguna de les causes de resolució següents: 
 
a) El transcurs del termini de vigència del Conveni marc de col·laboració sense que 
se n’hagi acordat la pròrroga. 
b) L’acord unànime de les parts. 
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per les parts. En 
aquest cas, s’estarà al que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o l’acció prevista en aquest conveni. 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
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f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en 
altres lleis. 
 
La part que proposi resoldre aquest conveni ho haurà de comunicar a l’altra part 
per escrit amb dos mesos d’antelació. 

L’acord de pròrroga o l’extinció del Conveni marc de col·laboració suposarà 
automàticament que aquest conveni quedarà, segons el cas, prorrogat o extingit a 
tots els efectes. 
El compliment, la resolució o les possibles controvèrsies que poguessin originar-se en 
la interpretació o aplicació del present conveni seran sotmeses a la consideració de 
les parts, a través del mecanisme de seguiment, vigilància i control, del Conveni marc 
de col·laboració. 
 
11.Interpretació i jurisdicció 
 
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest 
conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen a la data 
de la signatura electrònica. 
 
Pel Servei Català de Trànsit    Per l’Ajuntament 
Juli Gendrau i Farguell     Antonio Balmón Arévalo 
Director       Alcalde 
 
(Per autorització. Resolució  de 22 de setembre de 2020) 
 
La Secretària General de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
    
Sra Carmen Alonso Higuera  
 
 
ANNEX 3  
 
AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE CONTROLS DE 
VELOCITAT AMB APORTACIÓ D’APARELL CINEMÒMETRE A L'AJUNTAMENT DE  
CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
 
REUNITS 
 
D'una banda, el senyor  Juli Gendrau i Farguell  , director del Servei Català de Trànsit.  
D’una altra, el  senyor Antonio Balmón Arévalo, alcalde de l'Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat. 
 
ACTUEN 
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El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de 
caràcter administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, per autorització de 22 de setembre de 2020. 
El segon en nom i representació de  l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb NIF 
P0807200A i domicili a la Plaça de l’Església S/n de Cornellà de Llobregat (08940), es 
troba facultat per a la signatura d’aquest conveni per acord del ................................, 
assistit per la Secretaria General Sra. Carmen Alonso Higuera, als efectes de fe pública 
previstos per l’article 2 del segons disposa l'apartat i) de l'article 3.2 del RD 128/2018, 
de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local 
amb habilitació nacional. 
 
Les dues parts acorden el conveni específic de col·laboració a l’empara del conveni 
marc de col·laboració.  
 
MANIFESTEN 
 
1. Que el resultat dels estudis d'accidentalitat i comportament del trànsit en 
travesseres i altres vies urbanes, demostra la significativa participació dels excessos 
de velocitat en la producció d'accidents i, en general, de la conflictivitat del trànsit. 
 
2. Que tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat  
consideren aconsellable vigilar i controlar la velocitat màxima de circulació en l'àmbit 
local amb l'objectiu de contribuir a un augment en la seguretat d'aquest. 
 
A la vista d'aquests antecedents, ambdues parts acorden subscriure aquest conveni 
de col·laboració mitjançant la cessió de l'ús, per part del Servei Català de Trànsit, d'un 
aparell cinemòmetre a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.  Aquesta col·laboració 
es subjectarà als pactes següents. 
 
PACTES 
 
1. Objecte  
L'objecte d'aquest conveni de col·laboració és la vigilància i control dels excessos de 
velocitat del trànsit en les travesseres i vies urbanes de Cornellà de Llobregat  . Per 
aquest motiu, el Servei Català de Trànsit cedeix temporalment l'ús d'un aparell 
cinemòmetre, d'acord amb el que s'estableix en el pacte segon.  
 
2. Compromisos del Servei Català de Trànsit 
Per a l'efectivitat d'aquest conveni, el Servei Català de Trànsit, a través del Servei 
Territorial de Trànsit de Barcelona es compromet a: 
 

a) Cedir temporalment l'ús del cinemòmetre (identificat en full adjunt, que s’estendrà 
en el moment de lliurar-lo), per al seu ús per part de la Policia Local de Cornellà de 
Llobregat. 

b) Es procedirà a la retirada del  cinemòmetre:  
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a. Quan el seu ús per altres policies locals o vigilants municipals amb caràcter 
rotatiu ho requereixi, d'acord amb el calendari establert a l'efecte; quan per 
causes no justificades, no s’obtingui el rendiment adequat en la realització de 
controls de velocitat o es detecti un ús indegut o per a finalitats diferents de les 
establertes en aquest conveni. 

b. Per a la reparació de les avaries que puguin sorgir en l’equip esmentat, així com 
per fer les operacions de control metrològic. 

c) Quan el Servei Territorial de Trànsit de Barcelona procedeixi a la retirada del 
cinemòmetre, aquest ha de ser retornat en idèntiques condicions a les que tenia 
en el moment de cedir-lo. En aquest sentit, el Servei Català de Trànsit declara que 
els béns aportats per a fer efectiva aquesta cooperació estan en perfecte estat de 
conservació i funcionament.  

 
3. Compromisos de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat   
L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat  es compromet a: 
 
a) Fer un ús correcte del cinemòmetre. 
b) Utilitzar adequadament el cinemòmetre d'acord amb les pautes següents: 

 
1. Els controls de velocitat s'han d’establir en travesseres i en la resta de vies 

urbanes del municipi. 
2. El nombre d'agents encarregats d'operar amb el cinemòmetre ha de ser 

l’adient per utilitzar-lo correctament. 
3. En qualsevol cas, cal utilitzar butlletes de denúncia municipals i aplicar el 

barem de velocitat que estableix l’annex IV del Reial decret legislatiu 6/2015, 
de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació 
de vehicles a motor i seguretat viària. 

4. Les denúncies que es formulin han de ser notificades en mà pels agents del 
municipi on es faci el control, en els termes que estableix l’article 89 del Reial 
decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre. Per consegüent, per al seu 
funcionament es requereix la presència de l'agent encarregat d'operar amb el 
cinemòmetre i, almenys, de dos agents intercomunicats. Aquests agents són els 
encarregats, després de detenir el vehicle quan això sigui possible, de notificar 
in situ la denúncia. 
 

c) Informar el Servei Territorial de Trànsit de Barcelona  de les avaries que puguin 
sorgir en el cinemòmetre.  

d) Fer controls de velocitat utilitzant el cinemòmetre i remetent al Servei Territorial 
de Trànsit de Barcelona, dins de la primera quinzena del mes següent al seu ús, 
l’imprès que s’adjunta a aquest conveni, degudament emplenat amb tota la 
informació resultant de la programació mensual que s’hagi fet. 

 
4. Termini de vigència del conveni 
La vigència d’aquest conveni serà la del Conveni marc de col·laboració a partir de la 
seva signatura, pròrroga inclosa. 
El present conveni s’extingirà pel compliment de l’acció que en constitueix l’objecte o 
perquè s’hagi incorregut en alguna de les causes de resolució següents: 
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a) El transcurs del termini de vigència del Conveni marc de col·laboració sense que 
se n’hagi acordat la pròrroga. 
b) L’acord unànime de les parts. 
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per les parts. En 
aquest cas, s’estarà al que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o l’acció prevista en aquest conveni. 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en 
altres lleis. 
 

La part que proposi resoldre aquest conveni ho haurà de comunicar a l’altra part per 
escrit amb dos mesos d’antelació. 
L’acord de pròrroga o l’extinció del Conveni marc de col·laboració suposarà 
automàticament que aquest conveni quedarà, segons el cas, prorrogat o extingit a 
tots els efectes. 
 
El compliment, la resolució o les possibles controvèrsies que poguessin originar-se en 
la interpretació o aplicació del present conveni seran sotmeses a la consideració de 
les parts, a través del mecanisme de seguiment, vigilància i control, del Conveni marc 
de col·laboració. 
 
5. Efectes de l'extinció del conveni 
En la data de finalització de la vigència d’aquest conveni, l'Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat    ha de retornar al Servei Territorial de Trànsit, si escau, el material cedit en 
idèntiques condicions a com va ser lliurat.  
 
6. Interpretació i jurisdicció 
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest 
conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen a la data 
de la signatura electrònica. 
 
 
Pel Servei Català de Trànsit   Per l’Ajuntament 
Juli Gendrau i Farguell    Antonio Balmón Arévalo 
Director      Alcalde  
 
 
(Per autorització. Resolució de 22 de setembre de 2020) 
 
La Secretària General de l’Ajuntament de  
Cornellà de Llobregat 
 
Sra Carmen Alonso Higuera  
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ANNEX 4 
 
AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE CONTROLS 
D’ALCOHOLÈMIA AMB APORTACIÓ D’ETILÒMETRE A L'AJUNTAMENT DE CORNELLA 
DE LLOBREGAT 
 
REUNITS 
 
D'una banda, el senyor Juli Gendrau i Farguell, director del Servei Català de Trànsit. 
De l’altra, el/la senyor/a Antonio Balmón Arévalo,  alcalde de l'Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat 
 
ACTUEN 
 
El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de 
caràcter administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, per autorització de 22 de setembre de 2020. 
El segon en nom i representació de  l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb NIF 
P0807200A i domicili a la Plaça de l’Església S/n de Cornellà de Llobregat (08940), es 
troba facultat per a la signatura d’aquest conveni per acord del ................................, 
assistit per la Secretaria General Sra. Carmen Alonso Higuera, als efectes de fe pública 
previstos per l’article 2 del segons disposa l'apartat i) de l'article 3.2 del RD 128/2018, 
de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local 
amb habilitació nacional. 
 
Les dues parts acorden el conveni específic de col·laboració a l’empara del conveni 
marc de col·laboració.  
 
MANIFESTEN 
 
1. Que el resultat dels estudis d'accidentalitat i comportament de la circulació en les 
vies urbanes demostra la significativa participació dels excessos d'alcohol en 
conductors en la producció d'accidents i, en general, en la conflictivitat del trànsit. 
 
2. Que tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
consideren aconsellable vigilar i controlar el nivell d'alcoholèmia en l'àmbit local amb 
l'objectiu d'incrementar els nivells de seguretat viària. 
 
A la vista d'aquests antecedents, ambdues parts acorden subscriure aquest conveni 
de col·laboració mitjançant la cessió de l'ús, per part del Servei Català de Trànsit, d'un 
etilòmetre a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat . Aquesta col·laboració es subjecta 
als pactes següents. 
PACTES 
 
1. Objecte 
L'objecte d'aquest conveni de col·laboració és la vigilància i control dels nivells 
d'alcoholèmia dels conductors i conductores que circulen per les travesseres i vies 
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públiques urbanes de Cornellà de Llobregat.  Per aquest motiu, el Servei Català de 
Trànsit cedeix temporalment l'ús d'un etilòmetre, d'acord amb el que s'estableix en el 
pacte segon. 
 
2. Compromisos del Servei Català de Trànsit 
Per a l'efectivitat d'aquest conveni de col·laboració, el Servei Català de Trànsit, a 
través del Servei Territorial de Trànsit de Barcelona,  es compromet a: 
 

a) Cedir temporalment l'ús d’un etilòmetre per a la seva utilització per part de la 
Policia Local d'aquest municipi. 

b) Facilitar el material fungible necessari per fer els controls d’alcoholèmia, com 
broquets, cinta d’impressora i rotllo de paper. 

c) Es procedirà a la retirada de l'etilòmetre: 
 

a. Quan el seu ús per altres policies locals o vigilants municipals amb caràcter 
rotatiu ho requereixi, d'acord amb la programació establerta a l'efecte; quan 
per causes no justificades, no s’obtingui el rendiment adequat en la realització 
de controls d’alcoholèmia, o es detecti un ús indegut o per a finalitats diferents 
de les establertes en aquest conveni.  

b. Per efectuar les reparacions d’avaries que puguin sorgir, així com per passar les 
operacions de control metrològic.  
 

d) Quan el Servei Territorial de Trànsit de Barcelona procedeixi a la retirada de 
l’etilòmetre, aquest s’ha de retornat en idèntiques condicions a les que tenia en el 
moment de cedir-lo. En aquest sentit, el Servei Català de Trànsit declara que els 
béns aportats per fer efectiva aquesta cooperació estan en perfecte estat  de 
conservació i funcionament. 

 
3. Compromisos de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat  es compromet a: 
 

a) Destinar l'etilòmetre per a ús exclusiu de les finalitats que persegueix aquest 
conveni. 

b) Fer un ús correcte de l'etilòmetre.  
c) Fer controls d'alcoholèmia utilitzant l'etilòmetre i remetent puntualment, al Servei 

Català de Trànsit, els qüestionaris estadístics d'alcoholèmia amb el model que 
s’adjunta, degudament formalitzats, tant pel que fa als controls que resultin 
positius com per als negatius.  

d) Informar el Servei Territorial de Trànsit de Barcelona les avaries que puguin sorgir 
en l’etilòmetre. 

e) Quan el Servei Territorial de Trànsit de Barcelona. procedeixi a la retirada de  
l’etilòmetre, aquest s’ha de retornar en idèntiques condicions a les que tenia quan 
es va procedir a cedir-lo. 

f) Col·laborar en els diversos aspectes de la seguretat viària per als quals sigui 
requerit pel Servei Català de Trànsit. 
En aquest aspecte, ha de col·laborar en la realització de controls d'alcoholèmia 
que li requereixin altres policies locals del seu entorn geogràfic, sense que suposi 
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necessàriament la sortida del seu terme municipal, en els casos en què aquests no 
disposin d'etilòmetres evidencials. 

g) El nombre d'agents de la Policia Local encarregats d'operar amb l’etilòmetre ha de 
ser l’adient per utilitzar-lo correctament.  

h) En qualsevol cas, cal utilitzar butlletes de denúncia municipals i aplicar les sancions 
prefixades per l’Ajuntament. 
 

4. Termini de vigència del conveni  
La vigència d’aquest conveni serà la del Conveni marc de col·laboració a partir de la 
seva signatura, pròrroga inclosa. 
El present conveni s’extingirà pel compliment de l’acció que en constitueix l’objecte o 
perquè s’hagi incorregut en alguna de les causes de resolució següents: 
 
a) El transcurs del termini de vigència del Conveni marc de col·laboració sense que se 
n’hagi acordat la pròrroga. 
b) L’acord unànime de les parts. 
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per les parts. En 
aquest cas, s’estarà al que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic. 
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o l’acció prevista en aquest conveni. 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres 
lleis. 
 
La part que proposi resoldre aquest conveni ho haurà de comunicar a l’altra part per 
escrit amb dos mesos d’antelació. 
L’acord de pròrroga o l’extinció del Conveni marc de col·laboració suposarà 
automàticament que aquest conveni quedarà, segons el cas, prorrogat o extingit a 
tots els efectes. 
El compliment, la resolució o les possibles controvèrsies que poguessin originar-se en 
la interpretació o aplicació del present conveni seran sotmeses a la consideració de 
les parts, a través del mecanisme de seguiment, vigilància i control, del Conveni marc 
de col·laboració. 
 

5. Efectes de l'extinció del conveni 
En la data de finalització de la vigència d’aquest conveni, l'Ajuntament de  Cornellà de 
Llobregat ha de retornar al Servei Territorial de Trànsit, si escau, el material cedit en 
idèntiques condicions a com va ser lliurat.  
 
8. Document de lliurament de material  
Amb la finalitat de concretar el lliurament objecte d’aquest conveni, el Servei 
Territorial de Trànsit de Barcelona ha de trametre el document de lliurament de 
material a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat on s’ha de concretar l’aparell i/o 
material que es cedeix d’acord amb el que disposen els pactes d’aquest conveni. 
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9.Interpretació i jurisdicció 
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest 
conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen a la data 
de la signatura electrònica. 
 
Pel Servei Català de Trànsit   Per l’Ajuntament 
Juli Gendrau i Farguell    Antonio Balmón Arévalo 
Director      Alcalde 
 
(Per autorització. Resolució de 22 de setembre de 2020)   
                     
La Secretària General de l’Ajuntament de  
Cornellà de Llobregat 
 
Sra Carmen Alonso Higuera  
 
 
ANNEX 5  
 
AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE CONTROLS 
D’ESTUPEFAENTS AMB APORTACIÓ DE KITS DE DETECCIÓ DE SUBSTÀNCIES 
ESTUPEFAENTS I MATERIAL DE SUPORT AMB L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT 
REUNITS 
 
D'una banda, el senyor Juli Gendrau i Farguell, director del Servei Català de Trànsit.  
De l’altra, el  senyor Antonio Balmón Arévalo, alcalde de l'Ajuntament de Cornellà de 
LLobregat 
 
ACTUEN 
 
El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de 
caràcter administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, per autorització de 22 de setembre de 2020. 
El segon en nom i representació de   l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb NIF 
P0807200A i domicili a la Plaça de l’Església S/n de Cornellà de Llobregat (08940), es 
troba facultat per a la signatura d’aquest conveni per acord del ................................, 
assistit per la Secretaria General Sra. Carmen Alonso Higuera, als efectes de fe pública 
previstos per l’article 2 del segons disposa l'apartat i) de l'article 3.2 del RD 128/2018, 
de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local 
amb habilitació nacional. 
 
Les dues parts acorden el conveni específic de col·laboració a l’empara del conveni 
marc de col·laboració.  
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MANIFESTEN 
 
1. Que el resultat dels estudis d'accidentalitat i comportament de la circulació en les 
vies urbanes demostra la significativa participació dels excessos de consum de 
drogues en conductors en la producció d'accidents i, en general, en la conflictivitat del 
trànsit. 
 
2. Que tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
consideren aconsellable vigilar i controlar el nivell de consum de drogues en l'àmbit 
local amb l'objectiu d'incrementar  els nivells de seguretat viària. 
A la vista d'aquests antecedents, ambdues parts acorden subscriure aquest conveni 
de col·laboració mitjançant l’assignació, per part del Servei Català de Trànsit, de kits 
de detecció de substàncies estupefaents, el material de suport i la prova de contrast 
en el laboratori, si escau, a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Aquesta 
col·laboració es subjecta als pactes següents. 
 
PACTES 
 
1. Objecte 
L'objecte d'aquest conveni de col·laboració és la vigilància i control de drogues en 
conductors i conductores que circulen per les travesseres i vies públiques urbanes de 
Cornellà de Llobregat. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit assigna la 
quantitat d’1 kit anual de detecció de substàncies estupefaents, el material de suport 
corresponent i la confirmació de mostra amb saliva al laboratori, si escau, d'acord 
amb el que s'estableix en el pacte segon.     
 
2. Compromisos del Servei Català de Trànsit 
 
Per a l'efectivitat d'aquest conveni de col·laboració, el Servei Català de Trànsit, a 

través del Servei Territorial de Trànsit de Barcelona es compromet a: 
a) Assignar la quantitat d’1 kit anual de detecció de substàncies estupefaents per a la 

seva utilització per part de la Policia Local d'aquest municipi, d’acord amb les 
disponibilitats existents. 

b) Facilitar el material de suport necessari per fer els controls d’estupefaents: el tub 
per a la recollida de la mostra de saliva, els formularis i els sobres de custòdia. I, si 
escau, fer-se càrrec de la confirmació de droga d’abús en saliva al laboratori de 
referència establert pel Servei Català de Trànsit. 

c) No s’assignaran aquests kits quan no s’obtingui el rendiment adequat en la 
realització de controls d’estupefaents o es detecti un ús indegut o per a finalitats 
diferents de les establertes en aquest conveni.  
 

3. Compromisos de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat es compromet a: 
 
a) Destinar els kits de detecció de substàncies estupefaents per a ús exclusiu de les 

finalitats que persegueix aquest conveni. 
b) Fer un ús correcte del material facilitat.  
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c) Fer controls d'estupefaents utilitzant els kits de detecció de substàncies 
estupefaents i remetent puntualment, al Servei Català de Trànsit, els qüestionaris 
estadístics de substàncies estupefaents amb el model que s’adjunta, degudament 
formalitzats, tant pel que fa als controls que resultin positius com per als negatius. 

d) Col·laborar en els diversos aspectes de la seguretat viària per als quals sigui 
requerit pel Servei Català de Trànsit. 

e) En qualsevol cas, cal utilitzar butlletes de denúncia municipals i aplicar les sancions 
prefixades per l’Ajuntament.  
 

4. Termini de vigència del conveni  
La vigència d’aquest conveni serà la del Conveni marc de col·laboració a partir de 
la seva signatura, pròrroga inclosa. 
El present conveni s’extingirà pel compliment de l’acció que en constitueix 
l’objecte o perquè s’hagi incorregut en alguna de les causes de resolució següents: 
 

a) El transcurs del termini de vigència del Conveni marc de col·laboració sense que se 
n’hagi acordat la pròrroga. 

b) L’acord unànime de les parts. 
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per les parts. En 

aquest cas, s’estarà al que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o l’acció prevista en aquest conveni. 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres 

lleis. 
 

La part que proposi resoldre aquest conveni ho haurà de comunicar a l’altra part 
per escrit amb dos mesos d’antelació. 
L’acord de pròrroga o l’extinció del Conveni marc de col·laboració suposarà 
automàticament que aquest conveni quedarà, segons el cas, prorrogat o extingit a 
tots els efectes. 
 
El compliment, la resolució o les possibles controvèrsies que poguessin originar-se 
en la interpretació o aplicació del present conveni seran sotmeses a la consideració 
de les parts, a través del mecanisme de seguiment, vigilància i control, del Conveni 
marc de col·laboració. 

 
5. Interpretació i jurisdicció 

 
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest 
conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen a la data 
de la signatura electrònica. 
 
Pel Servei Català de Trànsit   Per l’Ajuntament 
Juli Gendrau i Farguell    Antonio Balmón Arévalo 
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Director      Alcalde 
 
 
(Per autorització. Resolució de 22 de setembre de 2020) 
  
La Secretaria General de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
   Carmen Alonso Higuera 
 
 
 
 
ANNEX 6  
 
AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ PER A 
LA MOBILITAT SEGURA PRÀCTICA AMB BICICLETES ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE 
TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT  
 
REUNITS 
 
D'una banda, el senyor Juli Gendrau i Farguell, director del Servei Català de Trànsit.  
De l’altra, el  senyor Antonio Balmón Arévalo,  alcalde  de l'Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat 
 
ACTUEN 
 
El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de 
caràcter administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, per autorització de 22 de setembre de 2020. 
El segon en nom i representació de  l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb NIF 
P0807200A i domicili a la Plaça de l’Església S/n de Cornellà de Llobregat (08940), es 
troba facultat per a la signatura d’aquest conveni per acord del ................................, 
assistit per la Secretaria General Sra. Carmen Alonso Higuera, als efectes de fe pública 
previstos per l’article 2 del segons disposa l'apartat i) de l'article 3.2 del RD 128/2018, 
de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local 
amb habilitació nacional.        
  
Les dues parts acorden el conveni específic de col·laboració a l’empara del conveni 
marc de col·laboració.  
 
MANIFESTEN 
 
1. Que el Servei Català de Trànsit promou programes i activitats d’ensenyament–

aprenentatge d’educació per a la mobilitat segura adreçades als infants i joves de 
Catalunya.  
 

2. Que l’Ajuntament de Cornellà de LLobregat potencia l’educació per a la mobilitat 
segura en el seu àmbit territorial amb intervencions d’educació viària al municipi. 
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3. Que tant el Servei Català de Trànsit com l’Ajuntament de Cornella de Llobregat 
consideren important complementar els programes escolars d’educació per a la 
mobilitat segura amb pràctiques que ofereixin experiències de circulació.  
 

4. Que ambdues parts tenen interès en posar a disposició dels centres escolars unes 
activitats d’educació per a la mobilitat segura pràctica.  

 
5. Aquestes activitats han de considerar dos blocs d’objectius: d’una banda, el millor 

coneixement de la seguretat passiva, de la mecànica i del funcionament de la 
bicicleta; de l’altra, la reflexió sobre la mobilitat i el comportament de tots els 
usuaris, vianants i ciclistes.  

 
A la vista d’aquests antecedents ambdues parts acorden subscriure aquest conveni  
de col·laboració, que es subjecta als pactes següents. 
 
PACTES 
 
1. Objecte 
 

a) L’objecte d’aquest conveni de col·laboració és complementar l’educació per a la 
mobilitat segura impartida a l’alumnat dels centres escolars del municipi durant el 
curs escolar. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de 
Cornella de LLobregat desenvoluparan conjuntament activitats pràctiques 
d’educació per a la mobilitat segura.  

b) Es tractarà de l’organització d’activitats pràctiques que, de forma complementària 
i simultània, desenvoluparan les dues parts: el Servei Català de Trànsit 
s’encarregarà de fer tallers per al millor coneixement de la seguretat passiva i de 
la mecànica i del funcionament de la bicicleta i l’Ajuntament de Cornellà de 
LLobregat es farà càrrec de les activitats de circulació. 
 

2. Compromisos del Servei Català de Trànsit 
Per fer efectiu aquest conveni, el Servei Català de Trànsit, a través del Servei 
Territorial de Trànsit de  es compromet a: 
 
a) Posar a disposició de l‘Ajuntament de Cornellà de Llobregat el material didàctic 

d’educació per a la mobilitat segura per facilitar el desenvolupament de 
programes i activitats d’aula i facilitar l’assessorament necessari, si escau. 

b) Efectuar conjuntament amb l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat una activitat 
educativa pràctica en els llocs i dates que s’acordin, que s’establiran mitjançant el 
document de formalització de les activitats pràctiques. La realització de l’activitat 
estarà supeditada a la disponibilitat de recursos per portar-la a terme. 

c) Impartir tallers d’educació per a la mobilitat segura adequats a l’edat dels 
destinataris, aportant dos monitors per al desenvolupament de l’activitat, excepte 
que es pacti un altre tipus d’organització en casos concrets i s’estableixi en el 
document de formalització de les activitats pràctiques. 

d) Aportar els materials necessaris per al desenvolupament dels tallers i per al 
muntatge d’un circuit de circulació (cascos, bicicletes, eines, senyals de trànsit), 
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fent-se càrrec del seu trasllat i de vetllar per al manteniment correcte d’aquests 
materials. 

e) Vetllar per la seguretat dels participants en la realització dels tallers d’educació 
per a la mobilitat segura de què es fa càrrec amb els seus monitors. 

f) Retirar els materials aportats si se’n detecta un ús inadequat o s’utilitza per a 
finalitats diferents a les previstes en el conveni.  
 

3. Compromisos de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat  
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat es compromet a: 
 
a) Promoure l’educació per a la mobilitat segura escolar amb intervencions 

concretes, d’acord amb les línies de treball que marca el Servei Català de Trànsit.  
b) Aportar un espai que tingui les característiques necessàries per a un 

desenvolupament correcte de l’activitat. 
c) Organitzar el trasllat dels participants fins al lloc de realització de l’activitat. 
d) Coordinar la formació de grups de treball per desenvolupar les activitats amb el 

millor aprofitament. 
e) Realitzar activitats d’educació per a la mobilitat segura en l’espai del circuit 

destinat a la circulació aportant els monitors necessaris.  
f) Vetllar per la seguretat dels participants en la realització de les situacions de 

circulació de què es fa càrrec amb els seus monitors. 
g) Facilitar l’assistència sanitària als participants en el cas que al parc d’educació per 

a la mobilitat segura pateixin alguna lesió. 
h) Comunicar al Servei Territorial de Trànsit de Barcelona qualsevol accident o 

incident que es produeixi durant la realització de l’activitat o en les tasques de 
suport relacionades amb la instal·lació o manteniment del parc. 

i) Fer una memòria de l’activitat del parc i de les activitats d’educació viària escolar 
que fan els centres educatius que hi participen i trametre-la al Servei Català de 
Trànsit. 
 

4. Responsabilitat 
Cadascuna de les parts signants del conveni s’ha de fer càrrec de qualsevol 
reclamació que es derivi de danys causats com a conseqüència del desenvolupament 
de l’activitat que hagi portat a terme, i així mateix cada part ha de verificar 
prèviament que el risc de l’activitat realitzada pels seus monitors estigui cobert per les 
seves respectives assegurances. 
 
5. Vigència i causes d’extinció 
La vigència d’aquest conveni serà la del Conveni marc de col·laboració a partir de la 
seva signatura, pròrroga inclosa. 
El present conveni s’extingirà pel compliment de l’acció que en constitueix l’objecte o 
perquè s’hagi incorregut en alguna de les causes de resolució següents: 
 
a) El transcurs del termini de vigència del Conveni marc de col·laboració sense que se 
n’hagi acordat la pròrroga. 
b) L’acord unànime de les parts. 
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c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per les parts. En 
aquest cas, s’estarà al que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic. 
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o l’acció prevista en aquest conveni. 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres 
lleis. 
 
La part que proposi resoldre aquest conveni ho haurà de comunicar a l’altra part per 
escrit amb dos mesos d’antelació. 
L’acord de pròrroga o l’extinció del Conveni marc de col·laboració suposarà 
automàticament que aquest conveni quedarà, segons el cas, prorrogat o extingit a 
tots els efectes. 
El compliment, la resolució o les possibles controvèrsies que poguessin originar-se en 
la interpretació o aplicació del present conveni seran sotmeses a la consideració de 
les parts, a través del mecanisme de seguiment, vigilància i control, del Conveni marc 
de col·laboració. 
 
6. Document de formalització de les activitats pràctiques 
Amb la finalitat de concretar les activitats objecte d’aquest conveni, el Servei 
Territorial de Trànsit de Barcelona ha de trametre els documents de formalització de 
les activitats pràctiques a l’Ajuntament de Cornellà de LLobregat, on s’han de 
concretar els termes i les condicions d’aquestes activitats d’acord amb el que 
disposen els pactes d’aquest conveni. 
  
7. Jurisdicció 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest 
conveni hauran de ser resoltes per acord de les parts, i, si aquest no fos possible, 
quedaran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.    
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen a un sol 
efecte a la data de la signatura electrònica. 
 
Pel Servei Català de Trànsit    Per l’Ajuntament 
Juli Gendrau i Farguell     Antonio Balmón Arévalo 
Director       Alcalde   
         
(Per autorització. Resolució de 22 de setembre de 2020)  
 
La Secretaria de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
Carmen Alonso Higuera 
 
 
ANNEX 7  
 
AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ PER A 
LA MOBILITAT SEGURA PRÀCTICA AMB CICLOMOTORS ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE 
TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT 
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REUNITS 
 
D'una banda, el senyor Juli Gendrau i Farguell, director del Servei Català de Trànsit.  
De l’altra, el senyor Antonio Balmón Arévalo, alcalde  de l'Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat. 
 
ACTUEN 
 
El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de 
caràcter administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, per autorització de 22 de setembre de 2020. 
El segon en nom i representació de  l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb NIF 
P0807200A i domicili a la Plaça de l’Església S/n de Cornellà de Llobregat (08940), es 
troba facultat per a la signatura d’aquest conveni per acord del ................................, 
assistit per la Secretaria General Sra. Carmen Alonso Higuera, als efectes de fe pública 
previstos per l’article 2 del segons disposa l'apartat i) de l'article 3.2 del RD 128/2018, 
de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local 
amb habilitació nacional. 
 
Les dues parts acorden el conveni específic de col·laboració a l’empara del conveni 
marc de col·laboració.  
 
MANIFESTEN 
 
1. Que, d’acord amb l’article 2.4c) de la Llei 14/1997, de creació del Servei Català de 

Trànsit, l’SCT ha de promoure l’educació viària, en especial dels infants, en 
col·laboració amb institucions públiques i entitats privades, si escau, i executar 
programes de sensibilització ciutadana sobre seguretat viària. 

2. Que l’Ajuntament de Cornellà de LLobregat potencia l’educació per a la mobilitat 
segura en el seu àmbit territorial amb intervencions d’educació viària.  

3. Que tant el Servei Català de Trànsit com l’Ajuntament de Cornellà de LLobregat 
consideren important complementar els programes escolars d’educació per a la 
mobilitat segura amb activitats practiques. 

4. Que aquestes activitats pràctiques han de permetre que els joves s’acostin a 
situacions de conducció i que tinguin contacte amb vehicles motoritzats. 

 
A la vista d’aquests antecedents ambdues parts acorden subscriure aquest conveni de 
col·laboració, que es subjecta als pactes següents.  
 
PACTES 
 
1. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni de col·laboració és complementar l’educació per a la 
mobilitat segura impartida a l’alumnat dels centres educatius de Cornellà de 
Llobregat durant el curs escolar corresponent. Per aquest motiu, el Servei Català de 
Trànsit i l’Ajuntament de  desenvoluparan conjuntament activitats pràctiques 
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d’educació per a la mobilitat segura amb ciclomotors en el marc dels centres 
educatius. 
 
2. Compromisos del Servei Català de Trànsit 
Per fer efectiu aquest conveni, el Servei Català de Trànsit, a través del Servei 
Territorial de Trànsit de Barcelona  es compromet a: 
 
a) Posar a disposició de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat el material didàctic 

d’educació per a la mobilitat segura per facilitar el desenvolupament de 
programes i activitats d’aula i facilitar l’assessorament necessari, si escau. 

b) Efectuar una activitat educativa pràctica en els llocs i dates que s’acordin, que 
s’han d’establir mitjançant el document de formalització de les activitats 
pràctiques. La realització de l’activitat estarà supeditada a la disponibilitat de 
recursos per portar-la a terme. 

c) Organitzar l’activitat pràctica educativa, per a la qual cosa ha d’aportar tres 
professionals, que s’encarregaran d’explicar als alumnes el funcionament del 
ciclomotor, preparar exercicis perquè els participants els posin en pràctica i vetllar 
per la seva seguretat, així com vigilar les condicions tècniques dels ciclomotors. 

d) Aportar els recursos materials necessaris per a l’activitat, consistent en cascos, 
ciclomotors adaptats a la utilització per part d’usuaris inexperts i elements 
accessoris per a la realització de l’activitat.  
 

3. Compromisos de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
 
L’Ajuntament de Cornellà de LLobregat es compromet a:  
 
a) Promoure l’educació per a la mobilitat segura escolar amb intervencions 

concretes, d’acord amb les línies de treball que marca el Servei Català de Trànsit. 
b) Aportar un espai que tingui les característiques necessàries per a un 

desenvolupament correcte de l’activitat, tant teòric com pràctic. 
c) Organitzar el trasllat dels joves fins al lloc de realització de l’activitat, si escau. 
d) Coordinar  l’organització de grups per desenvolupar la sessió. 
e) Comprovar que l’activitat forma part de les accions educatives que es fan com a 

activitat escolar. 
f) Comprovar i controlar que tots els joves que realitzen l’activitat disposen 

d’autorització de les mares i pares o tutors. 
g) Designar un o més monitors o personal de suport que col·laborin en l’organització i 

desenvolupament d’activitats d’educació viària pràctica. 
h) Col·laborar amb el centre educatiu, si escau, en la realització de l’educació per a la 

mobilitat segura. 
i) Elaborar un informe sobre la realització de les activitat segons el model establert. 
 
4.  Implicacions econòmiques 
D’aquest conveni no se’n deriva cap compromís econòmic, tot i que cada part es 
compromet a aportar els seus propis recursos per complir els compromisos establerts 
en el segon i tercer pacte. 
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5. Responsabilitat 
Cadascuna de les parts signants del conveni s’ha de fer càrrec de qualsevol 
reclamació que es derivi de danys causats com a conseqüència del desenvolupament 
de l’activitat que hagi portat a terme i així mateix cada part ha de verificar 
prèviament que el risc de l’activitat realitzada pels seus monitors estigui cobert per les 
seves respectives assegurances.  
 
6. Vigència i causes d’extinció 
La vigència d’aquest conveni serà la del Conveni marc de col·laboració a partir de la 
seva signatura, pròrroga inclosa. 
El present conveni s’extingirà pel compliment de l’acció que en constitueix l’objecte o 
perquè s’hagi incorregut en alguna de les causes de resolució següents: 
 
a) El transcurs del termini de vigència del Conveni marc de col·laboració sense que se 
n’hagi acordat la pròrroga. 
b) L’acord unànime de les parts. 
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per les parts. En 
aquest cas, s’estarà al que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic. 
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o l’acció prevista en aquest conveni. 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres 
lleis. 
 
La part que proposi resoldre aquest conveni ho haurà de comunicar a l’altra part per 
escrit amb dos mesos d’antelació. 
L’acord de pròrroga o l’extinció del Conveni marc de col·laboració suposarà 
automàticament que aquest conveni quedarà, segons el cas, prorrogat o extingit a 
tots els efectes. 
El compliment, la resolució o les possibles controvèrsies que poguessin originar-se en 
la interpretació o aplicació del present conveni seran sotmeses a la consideració de 
les parts, a través del mecanisme de seguiment, vigilància i control, del Conveni marc 
de col·laboració. 
 
7. Document de formalització de les activitats pràctiques 
Amb la finalitat de concretar les activitats objecte d’aquest conveni, el Servei 
Territorial de Trànsit de Barcelona  ha de trametre els documents de formalització de 
les activitats pràctiques a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat on s’han de 
concretar els termes i les condicions d’aquestes activitats d’acord amb el que 
disposen els pactes d’aquest conveni. 
 
8. Jurisdicció 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest 
conveni seran resoltes per acord de les parts i, si aquest no fos possible, quedaran 
sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
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I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen a la data 
de la signatura electrònica. 
 
Pel Servei Català de Trànsit   Per l’Ajuntament 
Juli Gendrau i Farguell    Antonio Balmón Arévalo 
Director      Alcalde 
 
(Per autorització. Resolució de 22 de setembre de 2020) 
 
La Secretaria General de l’Ajuntament de Cornella de Llobregat 
 
Carmen Alonso Higuera 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Punt Trentè.- Imposar sancions contra els propietaris i/o conductors de 
gossos perillosos de l’expedient sancionador GO-002-2019. 
 

Imposar sancions als propietaris 
de gossos perillosos exp. GO-002-2019 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
... 
 
Vistes les actes relacionades al punt primer de la part resolutiva d’aquest, aixecada 
per l’Agent de la Guàrdia Urbana, per incompliment del que disposa la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de incoació de l’expedient sancionador amb 
referència genèrica GO-002-2019. 
 
Vistes les notificacions que consten a l’expedient i la publicació feta al BOE d’aquelles 
notificacions que no es van poder entregar personalment. 
 
Vist l’informe de la Instructora de l’expedient incorporat a l’expedient. 
 
Atès que els animals identificats es poden considerar com gossos potencialment 
perillosos , donat que reuneixen els requisits definits a la Llei 10/1999, de 30 de juliol 
de referència i que pertany a una de les races expressades a l’article 1r de la Llei de 
constant referència i/o l’article 2n del Reial Decret 287/2002, de 22 de març , pel qual 
es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre , sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals perillosos. 
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Atès el que disposa el Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de 
gossos considerats potencialment perillosos i en concret el seu article 3 que estableix 
que tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós 
requereix la llicència atorgada per l’Ajuntament;  i a l’art. 5 de mesures de seguretat 
que expressa que els posseïdors d’un gos potencialment perillós hauran de complir a 
més de les mesures de seguretat que preveu la Llei 10/99 de referència, les que 
preveu l’art. 8 del Reial Decret 287/2002 de 22 de març, a dalt expressat , que 
estableix l’obligatorietat de dur a sobre, la persona que els condueixi, la preceptiva 
llicència de tinença, i la certificació acreditativa de la inscripció de l’animal al registre 
corresponent.; que hauran de dur obligatòriament morrió, art. 8.1, i anar lligats amb 
cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres i només un gos per persona; i 
atès que també es disposa per la mateixa norma al seu article 3.e) que el capital de la 
responsabilitat civil contractada mitjançant la  preceptiva pòlissa d’assegurança no 
pot ser inferior a cent vint mil euros. 
 
Atès el que disposa el Decret 328/1998 de 24 de desembre, pel qual es regula la 
identificació i el Registre general d’animals de companyia, que al seu art. 2.1 expressa 
que els posseïdors d’animals de companyia han de proveir els seus animals amb els 
sistemes d’identificació establerts, que són: a) Tatuatge a la pell per un mitjà que 
garanteixi el caràcter indeleble; B) implantació d’un transponedor  a la banda 
esquerra del coll de l’animal o a la zona de la creu, entre les dues espatlles; dotat d’un 
sistema antimigratori  i d’un recobriment biològicament compatible i que l’estructura 
del codi alfanumèric s’ha d’adaptar al que estableix la norma ISO 11.785. Aquesta 
identificació s’ha de dur a terme per entitats que hagin estat reconegudes oficialment 
pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (art. 6.1) i que aquest responsable 
del marcatge ha de lliurar al posseïdor d’un animal de companyia un document 
acreditatiu d’aquest fet on ha de constar, al menys, el sistema d’identificació utilitzat i 
el lloc on s’ha aplicat, el codi d’identificació, les dades de la persona o entitat que el 
realitza, l’espècie de l’animal i la raça,  el seu sexe i la data de naixement (Art. 4); i 
donada l’obligatorietat d’inscriure al registre censal d’animals de companyia,  art. 
7.1. 
 
Atès que el posseïdor d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la 
persona propietària, tal i com preveu l’article 12 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de 
protecció dels animals, és responsable dels danys, dels perjudicis i de les molèsties 
que ocasioni a les persones, a les coses, a les vies i als espais públics i al medi natural 
en general,  d’acord amb el que estableix la legislació civil aplicable. 
 
Atès que les faltes comeses són constitutives d’infraccions administratives previstes a 
l’article 7 de la dita Llei 10/99,  de 30 juliol en  concordança amb el que determina 
l’art. 11.1 d’aquesta. 
 
Atès que s’ha meritat la relació de liquidacions pel concepte de Sanció Ordenances 
número 2020-PQ220-000004 a nom dels interessats que consten en aquesta 
resolución per  un import total de 4500 euros.  
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Atès que els fets denunciats resulten suficientment acreditats per la presumpció de 
veracitat  que atribueix  als Agents l’art. 77 de la Llei 39/2015 d’un d’octubre de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, , en relació amb el 
que preveu l’art. 17.5 del RD 1398/93, de 4 d’agost, del Reglament del procediment 
per a l’exercici de la potestat sancionadora. 
 
Atès el que disposen els articles 13.2.b) de la Llei 10/99, de 30 de juny, relatiu a la 
competència; d’acord amb el que disposen l'article 53 i següents, 66 i 137 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, en relació al que disposa l’art.  22 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, a la nova redacció donada per la Llei 
57/2003 de 16 de desembre. 
 
Atès el que disposa la Llei 39/2015 de 1 d’octubre de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, de 1 d’octubre de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competencia d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtud de les competències acordades per aquest Ajuntament per acord plenari que 
va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, publicat al BOP de 18 de juliol de 2019. Per tot 
això el President de la Comissió d’Economía i Administració, proposa els següents 
 

ACORDS 
 
 Primer.- Imposar les següent sancions  contra els propietaris i/o conductors dels 
gossos que tot seguit es relacionen, per les presumptes infraccions comeses segons el 
que preveu l’article 7.2 i 7.3 de la Llei 10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos: 
 

1) Sr/a. El Abed Bouchemal , amb  NIE Y-3461567-N,  propietari/a i/o conductor/a 
d’un gos  de raça Pit Bull de nom MAX segons acta aixecada pels agents de la 
Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels motius que s’expressen, 
 

 Agents amb números de carnet professional  1111 i 1807 en data 11.07.19, a les 
08:30 a Carretera d’Esplugues, 169, en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la 
Llei 10/99 de referència, infracció greu i lleu : per posseir i portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent, per posseir i portar el gos sense el certificat del cens 
municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers 
amb cobertura mínima de 150.253 euros, portar el gos deslligat a la via pública, i 
per portar el gos sense morrió en la via pública. 

 
. Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei   10/99, de 30 
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 500 euros  d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
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2) Sr/a. Darío Gabriel Peralvo Jiménez , amb  NIF núm. 49873179-W propietari/a 
i/o conductor/a d’un gos  de raça Pit Bull barrejat amb American Stafforshire,  
de nom desconegut segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que 
a continuació es relaciona, pels motius que s’expressen, 
 

 Agents amb números de carnet professional   488 i 2224 en data 19.07.19, a les 
11:45 al carrer de Rugby, s/n, en base al que preveu l’article 7.3 de  la Llei 10/99 
de referència, infracció lleu i greu : portar el gos sense morrió a la via pública. 

 
. Qualificar com a infracció greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 de juliol, 
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta comesa i 
notificar la sanció d’import de 100 euros d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la 
Llei 10/99 de referència. 
 

3) Sr/a. Carlos Novensa Roda , amb  NIF núm. 52628168-M  propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça potencialment perillosa,  de nom desconegut 
segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es 
relaciona, pels motius que s’expressen, 
 

 Agents amb números de carnet professional  2086 i 1111 en data 23.07.19, a les 
11:30  a la Plaça de la Sardana s/n, en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la 
Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del 
cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a 
tercers amb cobertura mínima de 150.253 , per portar el gos deslligat a la via 
pública, per portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic i per posseir el 
gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
. Qualificar com a infraccions greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 de 
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta comesa 
i notificar la sanció d’import 600 euros  d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la 
Llei 10/99 de referència. 

 
4)  Sr/a. Sergio Cortés Martín , amb  NIF núm. 44195936-X  propietari/a i/o 

conductor/a d’un gos  de raça potencialment perillosa,  de nom URGO segons 
acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, 
pels motius que s’expressen, 

 
 Agents amb números de carnet professional  2030 i 3051 en data 30.07.19, a les 

07:30 ,  a l’Avinguda Verge de Montserrat cantonada carrer d’Amadeu Vives, en 
base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i 
greu per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, per posseir 
i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, per no tenir assegurança de 
responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253  i per 
portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic. 
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 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 400 euros   d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 

5) Sr/a. Fernando Vera Zamora, amb  NIE núm. X-5968137-M  propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire  de nom DADDY segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen, 

 
 Agents amb números de carnet professional  2030 i 4429 en data 02.08.19, a les 

21:40 al carrer de Frederic Soler, 86 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la 
Llei 10/99 de referència, per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal 
pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, per no 
tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253, per portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic i 
per portar el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

  
S’acredita posteriormente la existència d’assegurança, llicència i cens municipal i 
microxip de l’animal. 
 
. Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 100 euros   d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 

6) Sr/a. Jonathan Álvarez Martín, amb  NIF núm. 47953415-W propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Pit Bull,  de nom desconegut segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen, 
 

 Agents amb números de carnet professional  4423 i 4426 en data 04.08.19, a les 
21:30 hores a la terrassa del bar Mon, a la Plaça Marsans, 8  , en base al que 
preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per 
posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, per posseir i/o 
portar el gos sense el certificat del cens municipal, per no tenir assegurança de 
responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 ,per 
portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic , per portar una persona 
més d’un gos perillós  i per posseir el gos sense que estigui identificat amb 
microxip. 

 
. Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 600 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
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7) Sr/a. Jonathan Álvarez Martín, amb  NIF núm. 47953415-W propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça American Bully,  de nom desconegut,segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen, 
 

 Agents amb números de carnet professional  4423 i 4426 en data 04.08.19, a les 
21:30 hores a la terrassa del bar Mon, a la Plaça Marsans, 8  , en base al que 
preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per 
posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, per posseir i/o 
portar el gos sense el certificat del cens municipal, per no tenir assegurança de 
responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 ,per 
portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic , i per posseir el gos sense 
que estigui identificat amb microxip. 

 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 500 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 

8) Sr/a. Jonathan Álvarez Martín, amb  NIF núm. 47953415-W propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça American Bully,  de nom desconegut i diferent del 
especificat al punt setè, segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  
que a continuació es relaciona, pels motius que s’expressen, 
 

 Agents amb números de carnet professional  4423 i 4426 en data 04.08.19, a les 
21:30 hores a la terrassa del bar Mon, a la Plaça Marsans, 8  , en base al que 
preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per 
posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, per posseir i/o 
portar el gos sense el certificat del cens municipal, per no tenir assegurança de 
responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 ,per 
portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic , i per posseir el gos sense 
que estigui identificat amb microxip. 

 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 500 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 

9) Sr/a. Marcos José Rodríguez Segura, amb  NIF núm. 48108664-R propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire  de nom WALKO segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen, 
 

 Agents amb números de carnet professional  2030, 4429 i 480 en data 04.08.2019, 
a les 22:00 h.  al carrer de la Segarra, 6 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  
la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del 
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cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a 
tercers amb cobertura mínima de 150.253 ,per portar el gos deslligat a la via o en 
un espai públic , per portar el gos sense morrió i per posseir el gos sense que 
estigui identificat amb microxip. 

 
SEGON.- Aprovar la relació de liquidacions pel concepte Sancions Ordenances, 
número de relació 2020-PQ2020-000004, per un import de 4500 euros. 
 
TERCER.- Notificar la resolució que recaigui a l’interessat pel seu coneixement i als 
efectes adients i advertir als interessats que la manca de pagament de la sanció 
assenyalada  donarà lloc al seu cobrament mitjançant el procediment administratiu 
de constrenyiment. 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Punt Trenta-un.- Imposar sancions contra els propietaris i/o conductors de 
gossos perillosos de l’expedient sancionador GO-003-2019. 
 

Imposar sancions als propietaris 
de gossos perillosos exp. GO-003-2019 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
... 
 
Vistes les actes relacionades al punt primer de la part resolutiva d’aquest, aixecada 
per l’Agent de la Guàrdia Urbana, per incompliment del que disposa la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de incoació de l’expedient sancionador amb 
referència genèrica GO-003-2019. 
 
Vistes les notificacions que consten a l’expedient i la publicació feta al BOE d’aquelles 
notificacions que no es van poder entregar personalment. 
 
Vist l’informe de la Instructora de l’expedient incorporat a l’expedient. 
 
Atès que els animals identificats es poden considerar com gossos potencialment 
perillosos , donat que reuneixen els requisits definits a la Llei 10/1999, de 30 de juliol 
de referència i que pertany a una de les races expressades a l’article 1r de la Llei de 
constant referència i/o l’article 2n del Reial Decret 287/2002, de 22 de març , pel qual 
es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre , sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals perillosos. 
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Atès el que disposa el Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de 
gossos considerats potencialment perillosos i en concret el seu article 3 que estableix 
que tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós 
requereix la llicència atorgada per l’Ajuntament;  i a l’art. 5 de mesures de seguretat 
que expressa que els posseïdors d’un gos potencialment perillós hauran de complir a 
més de les mesures de seguretat que preveu la Llei 10/99 de referència, les que 
preveu l’art. 8 del Reial Decret 287/2002 de 22 de març, a dalt expressat , que 
estableix l’obligatorietat de dur a sobre, la persona que els condueixi, la preceptiva 
llicència de tinença, i la certificació acreditativa de la inscripció de l’animal al registre 
corresponent.; que hauran de dur obligatòriament morrió, art. 8.1, i anar lligats amb 
cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres i només un gos per persona; i 
atès que també es disposa per la mateixa norma al seu article 3.e) que el capital de la 
responsabilitat civil contractada mitjançant la  preceptiva pòlissa d’assegurança no 
pot ser inferior a cent vint mil euros. 
 
Atès el que disposa el Decret 328/1998 de 24 de desembre, pel qual es regula la 
identificació i el Registre general d’animals de companyia, que al seu art. 2.1 expressa 
que els posseïdors d’animals de companyia han de proveir els seus animals amb els 
sistemes d’identificació establerts, que són: a) Tatuatge a la pell per un mitjà que 
garanteixi el caràcter indeleble; B) implantació d’un transponedor  a la banda 
esquerra del coll de l’animal o a la zona de la creu, entre les dues espatlles; dotat d’un 
sistema antimigratori  i d’un recobriment biològicament compatible i que l’estructura 
del codi alfanumèric s’ha d’adaptar al que estableix la norma ISO 11.785. Aquesta 
identificació s’ha de dur a terme per entitats que hagin estat reconegudes oficialment 
pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (art. 6.1) i que aquest responsable 
del marcatge ha de lliurar al posseïdor d’un animal de companyia un document 
acreditatiu d’aquest fet on ha de constar, al menys, el sistema d’identificació utilitzat i 
el lloc on s’ha aplicat, el codi d’identificació, les dades de la persona o entitat que el 
realitza, l’espècie de l’animal i la raça,  el seu sexe i la data de naixement (Art. 4); i 
donada l’obligatorietat d’inscriure al registre censal d’animals de companyia,  art. 
7.1. 
 
Atès que el posseïdor d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la 
persona propietària, tal i com preveu l’article 12 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de 
protecció dels animals, és responsable dels danys, dels perjudicis i de les molèsties 
que ocasioni a les persones, a les coses, a les vies i als espais públics i al medi natural 
en general,  d’acord amb el que estableix la legislació civil aplicable. 
 
Atès que les faltes comeses són constitutives d’infraccions administratives previstes a 
l’article 7 de la dita Llei 10/99,  de 30 juliol en  concordança amb el que determina 
l’art. 11.1 d’aquesta. 
 
Atès que s’ha meritat la relació de liquidacions pel concepte de Sanció Ordenances 
número 2020-PQ220-000005 a nom dels interessats que consten en aquesta 
resolución per  un import total de 5000 euros.  
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Atès que els fets denunciats resulten suficientment acreditats per la presumpció de 
veracitat  que atribueix  als Agents l’art. 77 de la Llei 39/2015 d’un d’octubre de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, , en relació amb el 
que preveu l’art. 17.5 del RD 1398/93, de 4 d’agost, del Reglament del procediment 
per a l’exercici de la potestat sancionadora. 
 
Atès el que disposen els articles 13.2.b) de la Llei 10/99, de 30 de juny, relatiu a la 
competència; d’acord amb el que disposen l'article 53 i següents, 66 i 137 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, en relació al que disposa l’art.  22 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, a la nova redacció donada per la Llei 
57/2003 de 16 de desembre. 
 
Atès el que disposa la Llei 39/2015 de 1 d’octubre de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, de 1 d’octubre de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competencia d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtud de les competències acordades per aquest Ajuntament per acord plenari que 
va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, publicat al BOP de 18 de juliol de 2019. Per tot 
això el President de la Comissió d’Economía i Administració, proposa els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Imposar les següent sancions  contra els propietaris i/o conductors dels 
gossos que tot seguit es relacionen, per les presumptes infraccions comeses segons el 
que preveu l’article 7.2 i 7.3 de la Llei 10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos: 
 

1) Sr/a. El Abed Bouchemal , amb  NIE Y-3461567-N,  propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Pit Bull de nom MAX segons acta aixecada 
pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen, 

 
 Agents amb números de carnet professional  1111 i 1807 en data 11.07.19, a les 

08:30 a Carretera d’Esplugues, 169, en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la 
Llei 10/99 de referència, infracció greu i lleu : per posseir i portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent, per posseir i portar el gos sense el certificat del cens 
municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers 
amb cobertura mínima de 150.253 euros, portar el gos deslligat a la via pública, i 
per portar el gos sense morrió en la via pública. 

 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei   10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 500 euros  d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
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 2) Sr/a. Darío Gabriel Peralvo Jiménez, amb  NIF núm. 49873179-W 
propietari/a i/o conductor/a d’un gos  de raça Pit Bull barrejat amb American 
Stafforshire,  de nom desconegut segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia 
Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que s’expressen, 

 
 Agents amb números de carnet professional   488 i 2224 en data 19.07.19, a les 

11:45 al carrer de Rugby, s/n, en base al que preveu l’article 7.3 de  la Llei 10/99 
de referència, infracció lleu i greu : portar el gos sense morrió a la via pública. 

 
 . Qualificar com a infracció greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 de juliol, 
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta comesa i 
notificar la sanció d’import de 100 euros d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la 
Llei 10/99 de referència. 
 3) Sr/a. Carlos Novensa Roda , amb  NIF núm. 52628168-M  propietari/a i/o 

conductor/a d’un gos  de raça potencialment perillosa,  de nom desconegut segons 
acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, 
pels motius que s’expressen, 

 
 Agents amb números de carnet professional  2086 i 1111 en data 23.07.19, a les 

11:30  a la Plaça de la Sardana s/n, en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la 
Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del 
cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a 
tercers amb cobertura mínima de 150.253 , per portar el gos deslligat a la via 
pública, per portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic i per posseir el 
gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
. Qualificar com a infraccions greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 de 
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta comesa 
i notificar la sanció d’import 600 euros  d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la 
Llei 10/99 de referència. 
 
 4) Sr/a. Sergio Cortés Martín, amb  NIF núm. 44195936-X  propietari/a i/o 

conductor/a d’un gos  de raça potencialment perillosa,  de nom URGO segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen, 

 
 Agents amb números de carnet professional  2030 i 3051 en data 30.07.19, a les 

07:30 ,  a l’Avinguda Verge de Montserrat cantonada carrer d’Amadeu Vives, en 
base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i 
greu per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, per posseir 
i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, per no tenir assegurança de 
responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253  i per 
portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic. 

 
. Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
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comesa i notificar la sanció d’import 400 euros   d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
 5) Sr/a. Fernando Vera Zamora, amb  NIE núm. X-5968137-M  propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire  de nom DADDY segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen, 
 
 Agents amb números de carnet professional  2030 i 4429 en data 02.08.19, a les 

21:40 al carrer de Frederic Soler, 86 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la 
Llei 10/99 de referència, per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal 
pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, per no 
tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253, per portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic i 
per portar el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

  
 S’acredita posteriormente la existència d’assegurança, llicència i cens municipal i 
microxip de l’animal. 
 
. Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 100 euros   d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
 6) Sr/a. Jonathan Álvarez Martín, amb  NIF núm. 47953415-W propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Pit Bull,  de nom desconegut segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen, 
 
 Agents amb números de carnet professional  4423 i 4426 en data 04.08.19, a les 

21:30 hores a la terrassa del bar Mon, a la Plaça Marsans, 8  , en base al que 
preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per 
posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, per posseir i/o 
portar el gos sense el certificat del cens municipal, per no tenir assegurança de 
responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 ,per 
portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic , per portar una persona 
més d’un gos perillós  i per posseir el gos sense que estigui identificat amb 
microxip. 

 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 600 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
 7) Sr/a. Jonathan Álvarez Martín, amb  NIF núm. 47953415-W propietari/a i/o 

conductor/a d’un gos  de raça American Bully,  de nom desconegut,segons acta 



 
 

 
 

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

 

 

 
 

73

aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen, 

 
 Agents amb números de carnet professional  4423 i 4426 en data 04.08.19, a les 

21:30 hores a la terrassa del bar Mon, a la Plaça Marsans, 8  , en base al que 
preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per 
posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, per posseir i/o 
portar el gos sense el certificat del cens municipal, per no tenir assegurança de 
responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 ,per 
portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic , i per posseir el gos sense 
que estigui identificat amb microxip. 

 
. Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 500 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
 8) Sr/a. Jonathan Álvarez Martín, amb  NIF núm. 47953415-W propietari/a i/o 

conductor/a d’un gos  de raça American Bully,  de nom desconegut i diferent del 
especificat al punt setè, segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  
que a continuació es relaciona, pels motius que s’expressen, 

 
 Agents amb números de carnet professional  4423 i 4426 en data 04.08.19, a les 

21:30 hores a la terrassa del bar Mon, a la Plaça Marsans, 8  , en base al que 
preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per 
posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, per posseir i/o 
portar el gos sense el certificat del cens municipal, per no tenir assegurança de 
responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 ,per 
portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic , i per posseir el gos sense 
que estigui identificat amb microxip. 

 
. Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 500 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 

10) Sr/a. Marcos José Rodríguez Segura, amb  NIF núm. 48108664-R propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire  de nom WALKO segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen, 
 

 Agents amb números de carnet professional  2030, 4429 i 480 en data 
04.08.2019, a les 22:00 h.  al carrer de la Segarra, 6 en base al que preveu 
l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir 
i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el 
gos sense el certificat del cens municipal, per no tenir assegurança de 
responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253, per 
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portar el gos deslligat a la via o en un espai públic , per portar el gos sense 
morrió i per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
SEGON.- Aprovar la relació de liquidacions pel concepte Sancions Ordenances, 
número de relació 2020-PQ2020-000005, per un import de 5000 euros. 
 
TERCER.- Notificar la resolució que recaigui a l’interessat pel seu coneixement i als 
efectes adients i advertir als interessats que la manca de pagament de la sanció 
assenyalada  donarà lloc al seu cobrament mitjançant el procediment administratiu 
de constrenyiment. 
 
 
 
 

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: 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA DE CULTURA I COMUNICACIÓÓ 
 
 
Urgent primer.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, PROCORNELLÀ i l’Associació Societat 
Coral “La Unió”, pel desenvolupament de les gestions i manteniment de la 
Masia Can Tirel. 
 

Aprovar subscripció del conveni  
de l’Associació Coral “La Unió” pel  
manteniment de la Masia Can Tirel 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea de Cultura i Comunicació, 
que textualment diu: 
... 
 
Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Associació Societat Coral “La 
Unió”, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l’Empresa Municipal de Promoció 
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Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A. (PROCORNELLÀ) per l’utilització de la 
Masia Can Tirel, situada al carrer Camí de la Destraleta, s/n, de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que aquest conveni te per objecte el desenvolupament de les gestions i 
manteniment integral  de la Masia Can Tirel i especialment per la realització de 
activitats, que més enllà de la pròpia associació, puguin ser d’interès general pel 
districte  Fontsanta - Fatjó, on està ubicat l’edifici, i per extensió a la resta d’aquesta 
ciutat. 
 
Atès que aquest Ajuntament continuarà tenint el dret de prioritat de l’ús de la Masia 
Can Tirel sobre tercers, restant facultat per aquesta utilització quan raons d’interès 
general ho aconsellin.   
 
 Atès el que estableix els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic i, en Catalunya, pels articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost LRJPACat. 
 
Atès el que estableixen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, i el real Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, així com l’article 66 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i a l’àmbit de les seves 
competències, pot promoure activitats i prestar serveis públics que contribueixen a 
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, i més concretament té 
competències en la promoció de la cultura, tal com s’anomena en l’art. 25.m de la 
LRSAL, “Promoció de la cultura i equipaments culturals”. Aquest conveni es recull en 
aquesta competència de la promoció cultural, ja que mitjançant aquest es 
desenvolupa una tasca de la promoció d’una part de la cultura popular tradicional 
desenvolupada a través d’una entitat local. 
 
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. 
 
Atès el que disposa l’article 109 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, els convenis poden 
comportar l’atorgament d’una subvenció per part de les administracions publiques, 
ajustant-se a les normes que regulen el mateix. 
 
Atès el que disposa l’article 39.3 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en relació a l’eficàcia 
retroactiva dels actes. 
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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 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 l’Ajuntament es compromet a sufragar les despeses generals de 
funcionament de la Masia Can Tirel per un import màxim de 15.525,00 euros IVA 
inclòs durant l’exercici 2020, així com  a donar suport i fomentar totes aquelles 
activitats d’interès general i de caràcter social i/o cultural en els seus diferents 
aspectes i matisos. 
 
Atès que l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, 
S.A. (PROCORNELLÀ) es compromet a sufragar les despeses generals de 
subministrament de la Masia Can Tirel (subministres d’aigua i llum), per un import 
màxim de 18.000 euros IVA inclòs, per l’exercici 2020. 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura amb efectes des del dia 1 de 
gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020,  i s’aplica eficàcia retroactiva de l’1 
de gener de 2020 al tractar-se de la data d’inici dels preparatius per l’elaboració del 
programa i totes les actuacions que són objectes d’aquest conveni, no lesionant drets 
o interesos legitims d’altres persones i fi efectes favorables a l’Associació Societat 
Coral la Unió. 
 
Ateses les circulars 1/2017 i 3/2017 de la Secretaria General d’aquest Ajuntament, de 
25 de gener i de 13 de setembre de 2017, respectivament, sobre els convenis 
administratius. 
 
Vist els informes emesos pel Cap de l’Àrea de Gestió de Cultura i la Coordinadora 
Administrativa  Departament Administratiu de Cultura, Esports, Igualtat, Joventut, 
d'Acció Comunitària, Solidaritat, Cooperació, Patrimoni Cultural i Biblioteques. 
   
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per Acord Plenari de data 2 de juliol de 2019, 
que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província el 18 de juliol de 2019, la 
Presidenta de la Comissió Informativa de Politiques Socials i Comunitàries, a proposta 
del Regidor Delegat de l’Àrea de Cultura i Comunicació, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica 
de Cornellà, S.A. (PROCORNELLÀ) i l’Associació Societat Coral “La Unió”, pel 
desenvolupament de les gestions i manteniment integral de la Masia Can Tirel i 
especialment per la realització de activitats, que més enllà de la pròpia associació, 
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puguin ser d’interès general pel districte  Fontsanta - Fatjó, on està ubicat l’edifici i 
per extensió a la resta de la ciutat de Cornellà, per a l’exercici 2020, i facultar al 
senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde-President de l’Ajuntament, perquè, assistit 
de la Secretaria General, senyora Carmen Alonso Higuera, procedeixi a la seva 
formalització, mitjançant la subscripció del document següent: 
 
Segon.- Aprovar l’atorgament, a favor de l’Associació Societat Coral la Unió de 
Cornellà, de la subvenció que tot seguit es detalla: 
 

PROJECTE/ACTIVITAT DATA/PERÍODE 
EXECUCIÓ 

APORTACIÓ 
MUNICIPAL 

PARTIDA 

Conveni per la utilització de 
La Masia Can Tirel 

 
Any 2020 

 
15.525,00  

 
06613340A4800002 

    
 
Tercer.- Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura amb efectes des del dia 1 
de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020. D’acord amb el que estableix 
l’article 39.3 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques, s’aplica eficàcia retroactiva des de l’1 de gener de 
2020 al tractar-se de la data d’inici dels preparatius per l’elaboració del programa i 
totes les actuacions que són objecte d’aquest conveni, no lesionant drets o interessos 
legítims d’altres persones i si efectes favorables a l’Associació Societat Coral “La 
Unió” en base al compliment dels seus compromisos, entre d’altres la justificació de la 
subvenció que es fixa en la clàusula setena del conveni. 
         
Quart.- 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. 
 
Cinquè.-  Trametre l’extracte de la present subvenció a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, en compliment d’allò que disposen els arts. 17.3b), 18 i 20 de la Llei 
38/2003, general de subvencions.  
 
Sisè.- 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.  
 
Setè.-  Notificar  el present acord a l’Associació Societat Coral la Unió de Cornellà i a 
l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A. 
(PROCORNELLÀ), pel seu coneixement i efectes. 
 
Vuitè.- Donar compte del present acord en la propera Comissió Informativa de 
Polítiques Socials i Comunitàries. 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ SOCIETAT CORAL “LA UNIÓ”, 
L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT I L’EMPRESA MUNICIPAL DE 
PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I ECONÒMICA DE CORNELLÀ S.A., PER A L’UTILITZACIÓ 
DE LA MASIA CAN TIREL SITUAT AL CARRER CAMÍ DE LA DESTRALETA, S/N. 
 
 
Cornellà de Llobregat,  
 
R  E  U  N  I  T  S 
 
El senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde – President de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, assistit per la senyora Carmen Alonso Higuera, Secretaria General d’aquest 
Ajuntament, als efectes de fe pública previstos per l’article 3.2 del Reial Decret 
128/2018, de 16 de març, que dóna fe de l’acte. 
 
El  senyor Emilio Gómez Pérez amb DNI núm. 35061614-T, que actua en nom i 
representació de  l’Associació denominada Societat Coral “La Unió”, amb CIF número 
G-58940859, domiciliada al carrer de Camí de la Destraleta, s/n d’aquesta ciutat, 
inscrita al Registre d’Associacions amb el núm. 683, i Municipal d’Entitats amb el 
número 099. 
 
El senyor Antonio Martínez Flor, que actua en qualitat de Vicepresident i Conseller 
delegat de desenvolupament urbà i planejament de l’Empresa Municipal de Promoció 
Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A. (PROCORNELLÀ). 
 
A  C  T  U  E  N 
 
El primer, en nom i representació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (en 
endavant Ajuntament),  facultat per aquest acte per acord de la Junta de Govern 
Local de data  ........... 
 
El segon, en nom i representació de l’associació denominada Societat Coral “La Unió” 
(en endavant Societat Coral). 
 
El tercer, en nom i representació de l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà, S.A. (en endavant Procornellà). 
 
Totes les parts es reconeixen mútuament capacitat legal per obligar-se i, 
 
M  A  N  I  F  E  S  T  E  N 
 
 
1. Que de conformitat amb el que estableix l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, així com  l’article 
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66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya , el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i a l’àmbit de les seves 
competències, pot promoure activitats i prestar serveis públics que contribueixin a 
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. 
  
2. Que per a la satisfacció dels interessos generals en els camps a què anteriorment 
s’ha fet referència, hi contribueix d’una manera fonamental la iniciativa privada, en 
particular la d’aquelles Entitats o particulars, les activitats de les quals són d’interès 
públic i vénen a complementar els serveis a prestar per l’Administració. 
  
3. Que dins de les formes d’activitat de les Administracions públiques, la de foment de 
les activitats socials i econòmiques dels ciutadans que són d’interès públiques i 
complementàries dels serveis municipals, és de fonamental importància, ja que en 
lloc de substituir l’acció lliure d’aquests, coadjuva a què l’esmentat camp de l’activitat 
quedi en el sector privat, amb l’ajut, i col·laboració de l’Administració en la seva 
consecució, d’acord amb la filosofia orientadora del nostre sistema constitucional. 
 
4.  Que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat és propietari de la Masia “Can Tirel” 
situada al Sector Destraleta de Cornellà de Llobregat.  
 
5. Que, en data 10 de gener de 2005, es va signat un conveni de cessió d’us entre 
l’Ajuntament de Cornellà Llobregat i la Societat Coral, de l’edifici - masia Can Tirel, 
situat en el parc de Can Corts s/n, per als usos culturals derivats de les actuacions i 
activitats artístiques que genera la vida social de l’esmentada entitat. 
 
6. Que Societat Coral va contribuir en els costos de rehabilitació de la Masia Can Tirel 
de Cornellà de Llobregat, amb un import de 877.477,67 euros corresponent al saldo 
creditor de l’esmentada societat amb la Societat Municipal de Desenvolupament 
Urbà de Cornellà, S.A, actualment denominada PROCORNELLÀ. 
 
7. Que segons els estatuts de la Societat Coral, és una Entitat social no lucrativa, 
cívica i cultural, que està constituïda amb caràcter preferent a propagar l’art en totes 
les seves manifestacions literàries, musicals i artístiques; la divulgació de la cultura i  
en termes general promoure i cultivar totes aquelles activitats de caràcter social, 
benèfic, humà, educatiu, cultural, assegurador, esportiu i recreatiu en benefici dels 
seus associats i desenvolupa la seva activitat dintre de la ciutat de Cornellà de 
Llobregat. 
 
8. Que PROCORNELLÀ ve des de fa anys esponsoritzant activitats culturals i esportives 
en la nostre ciutat i té la voluntat de continuar amb aquesta tasca. 
 
9. Que és d’interès mutu regular el desenvolupament de les gestions derivades del 
manteniment integral del centre i especialment de l’ampliació d’altres activitats que, 
més enllà de la pròpia Entitat, puguin ser d’interès general per al districte Fontsanta - 
Fatjó, on està ubicat l’edifici, i per extensió a la resta de la ciutat.  
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10.  Que durant els anys 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 es 
van signar entre les parts, per a cada un dels exercicis citats, convenis similars a 
aquest.  
 
11. La imputació d’aquest compromís per un import màxim de 15.525,00 euros per a 
l’exercici 2020, amb aplicació a la partida pressupostària 06613340A4800002. 
 
12. Per les raons exposades, i amb la finalitat d’aconseguir l’esmentat objectiu, 
ambdues parts, a l’empara del que preveu el Pla Estratègic aprovat per aquest 
Ajuntament   pel període 2020-2023, aprovat per Decret d’Alcaldia 2019/4690 de 
data 26 de novembre de 2019, del que disposa la legislació vigent, en particular 
l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el 
Reglament regulador de l’activitat de foment d’aquest Ajuntament i els seus 
organismes autònoms, en tot allò que no s’oposi a la Llei esmentada i el real Decret 
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels 
ens locals, les parts concerten el present conveni de col·laboració d’acord amb els 
següents,  
 
CLÀUSULES 
 
Primera.- Objecte 
 
L’objectiu d’aquest conveni és el desenvolupament de les gestions i manteniment 
integral de la Masia Can Tirel i especialment per la realització d’activitats, que més 
enllà de la pròpia associació, puguin ser d’interès general pel districte  Fontsanta - 
Fatjó, on està ubicat l’edifici, i per extensió a la resta de la ciutat de Cornellà de 
Llobregat. 
Segona.-  Drets i obligacions de les parts   
 
A)  Ajuntament: 
Drets: 
 
L’Ajuntament com a nuu propietari de la Masia Can Tirel i, sense perjudici de la cessió 
d’ús a precari segons conveni signat el 10 de gener de 2005, podrà fer ús amb 
caràcter preferent de la Masia Can Tirel, restant facultat per aquesta utilització quan 
raons d’interès general ho aconsellin, prèvia comunicació en aquest sentit a la 
Societat Coral.   
 
Obligacions: 
 
a) A donar suport i fomentar totes aquelles activitats d’interès general i de caràcter 
social i/o cultural en els seus diferents aspectes i matisos. 
b) A sufragar les despeses generals de funcionament de la Masia Can Tirel, per un 
import màxim de 15.525,00 euros, per a l’exercici 2020, mitjançant la concessió d’una 
subvenció anual nominativa, amb aplicació a la partida pressupostària 
06613340A4800002, segons es disposa en la clàusula quarta d’aquest conveni. Les 
despeses subvencionables seran les següents: 
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- Assegurança ..................................... 2.849,75 € 
- Neteja ............................................... 7.975,25 € 
- Manteniment anual 
     (pintura, materials, ascensor) .........  4.700,00 € 
 
B) Procornellà 
 
Drets: 
 
A que la Societat Coral difongui la participació de Procornellà com a institució 
col·laboradora en les activitats de la Societat Coral, mitjançant la publicitat als medis 
(tríptics i/o butlletins informatius/ web/altres), que publiqui, on constarà l’anagrama 
Procornellà. 
 
 
Obligacions: 
 
A sufragar les despeses generals de subministrament de la Masia Can Tirel 
(subministres d’aigua i llum), per un import màxim de 18.000 euros, per a l’exercici 
2020.  
 
C)  Societat Coral 
 
Drets: 
 
A rebre les despeses generals derivades del funcionament de la Masia Can Tirel 
mitjançant la concessió d’una subvenció anual nominativa, segon es disposa en la 
clàusula quarta d’aquest conveni. 
 
Obligacions: 
 
a) Garantir a l’Ajuntament com a nuu propietari de la Masia Can Tirel, el dret d’ús 
preferent, eventual i gratuït de la Masia Can Tirel.   
b) Gestionar de forma integral el funcionament i la gestió de les activitats que tinguin 
lloc en Cant Tirel, tant garantint el desenvolupament per a realitzar les seves 
activitats pròpies com les de caràcter socio - cultural del districte Fontsanta - Fatjó,  
com espai de lleure i formació i com a lloc aglutinador  dels veïns de la zona, amb 
funcions similars a les d’un centre cívic, i en general a totes les persones d’aquesta 
ciutat.  
c) Acollir, d’acord amb la proposta de l’Ajuntament, a altres associacions i entitats de 
Cornellà de Llobregat, amb objectius similars, en règim de cessió dels diferents espais 
de la Masia Can Tirel per als assaigs,  actuacions, activitats diàries, tallers, cursos, 
trobades o reunions i tasques de secretaria d’aquests, sense cost per a l’ús ordinari de 
les seves activitats. 
d) En  cas d’us de les diferents sales de la Masia Can Tirel per part de les entitats i/o 
associacions de la ciutat, sempre que vinguin avalades per l’Ajuntament, i amb la 
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finalitat de potenciar l’ús social d’aquestes sales, s’estableixen de manera 
absolutament gratuïta, lliure de qualsevol despesa, dintre de l’horari habitual de 
l’entitat, de dilluns a dijous de 17 h. a 21 hores i els divendres 17 h. a 24 hores, 
excepte en aquells casos que es realitzin fora de l’horari habitual i necessitin d’uns 
requisits tècnics indispensables (tècnic de la sala i persona de control entrada i sala) 
que comportin una despesa extraordinària, l’import de la qual s’haurà de pagar, 
prèvia quantificació a la realització de l’activitat, per l’Ajuntament o per l’entitat que 
faci l’activitat, a l’associació Societat Coral, segons s’estipula a la clàusula tercera. 
e) Complir els objectius fitxats en aquest conveni i a destinar l’import transferit per 
l’Ajuntament i Procornellà a la finalitat pactada.   
f) Societat Coral resta subjecte al compliment de les obligacions que el conveni de 
cessió d’ús l’imposa, respecte dels drets i obligacions que, en relació amb l’immoble, 
s’atorga per l’Ajuntament. 
g) Justificar davant l’Ajuntament i de Procornellà el compliment de les despeses 
fixades en aquest conveni que fonamenta la concessió de la subvenció, a la clàusula 
setena del present conveni. 
h) Comunicar a l’Ajuntament i a Procornellà, en el seu cas, l’obtenció de qualsevol 
altre subvenció, ajuda, ingressos o recursos que financin les despeses subvencionades, 
en tot cas, amb anterioritat a la seva justificació.  
i) Donar l’adequada publicitat del caràcter públic del finançament de les activitats 
objecte de la subvenció mitjançant la impressió gràfica, audiovisual o per qualsevol 
altres medis de difusió. En el supòsit que es realitzi mitjançant cartells, tanques i 
d’altres, s’haurà de presentar reproducció gràfica d’aquestes.  
Seran d’aplicació a aquesta subvenció, 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, en tot allò que no contradigui l’ esmentada Llei, així 
com les Bases d’execució del Pressupost 2018, en relació a l’atorgament de 
subvencions que tinguin assignació nominativa en el Pressupost Municipal. 
 
Tercera.-  Ús de les sales fora de l’horari habitual 
 
Per l’ús de la sales fora de l’horari habitual que comportin una despesa 
extraordinària, l’Ajuntament o les entitats ciutadanes que la facin servir,  hauran de 
pagar a la  Societat Coral  en funció del nombre d’actuacions per dia en funció de la 
quantificació que es faci d’aquesta despesa extraordinària que no podrà excedir en 
cap cas de la següent baremació per actuació:  

 
 Una actuació 185,95 euros més 39,05 euros del 21 % d’IVA. Total 225 euros IVA 

inclòs. 
 

 Dos actuacions 272,73 euros més 57,27 euros del 21 % d’IVA. Total 330 euros IVA 
inclòs. 
 

 Tres actuacions 371,90 euros més 78,10 euros del 21 % d’IVA. Total 450 euros IVA 
inclòs.  
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Els preus fitxats no estaran subjectes a revisió durant la vigència d’aquest conveni. 
 
Quarta.- Import total de la subvenció 
La subvenció es fixa en el percentatge del 100% fins el límit assenyalat a la clàusula 
segona de les despeses compromeses per part de l’Ajuntament i de PROCORNELLÀ, o 
sigui, en 15.525,00 euros a càrrec del primer i a la partida econòmica 
06613340A4800002 del pressupost municipal en vigor i 18.000 euros a càrrec del 
segon, per a l’exercici 2020.  
Aquesta subvenció s’ajustarà a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
de la indicada Llei i serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. No obstant, el total de les subvencions 
rebudes no podrà superar l’ import total de les activitats subvencionades. 
 
Cinquena.- Forma de pagament 
 
El beneficiari percebrà l’import anticipat de la subvenció en concepte de bestreta, 
quedant el seu pagament condicionat a l’aportació de la següent documentació: 
 
a) Que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de 
Seguretat Social.  
 
b) Declaració responsable de no estar incloses en els supòsits de prohibició per a 
obtenir subvencions que preveu l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. 
 
 
Sisena.- Determinació de conceptes d’usos de les diferents sales de la Masia Can 
Tirel 
 
El concepte d’actuació suposa un ús dels medis tècnics i infrastructurals de la sala a 
ple rendiment, inclosa també la despesa de neteja i personal de la sala. 
 
El concepte d’assaig només contempla la disposició de llums de treball així com la 
refrigeració o calefacció, segons l’estació de l’any i les necessitats concretes que així 
ho demanin. 
S’entén per activitat diària un passi diari, una activitat que finalitza en el moment en 
que el públic o assistents abandonen la sala.  
 
Setena.- Justificació de la subvenció, forma i termini 
 
A)  Davant de l’Ajuntament: 
 
En compliment al que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la indicada Llei, Societat Coral es compromet a justificar l’aplicació de 
l’import de la subvenció a la finalitat prevista dins del termini màxim de tres mesos 
des de l’acabament de l’exercici de la seva vigència, tenim en compte la data de la 
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signatura d’aquest conveni, mitjançant la presentació d’una instància signada pel 
Secretari/a o legal representat, adreçada al Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament aportant 
la següent documentació: 
 
1) Memòria amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, 
signada pel Secretari/a o legal representant de l’entitat.  
 
2) Certificació emesa pel Secretari/a de les despeses d’assegurança, neteja i 
manteniment anual, incloses a la clàusula segona  d’aquest conveni, amb indicació 
dels acreedors de la factura, el seu import i data d’emissió. 
 
3) Factures originals degudament complimentades o fotocòpies compulsades amb 
justificant de pagament per un import igual o superior a la quantitat atorgada. 
Aquestes hauran de contenir els requisits establerts al Reglament pel que es regulen 
les obligacions de facturació, aprovat per Reial Decret 1619/2012, de 30 de 
novembre.  
 
4) Certificació signada pel Secretari/a dels ingressos o subvencions que hagin finançat 
les despeses subvencionades amb indicació de l’import i la seva procedència. 
 
5) Declaració signada pel/per la Secretari/ària o legal representant de la publicitat del 
finançament públic del projecte/activitat. 
 
6) Exemplar de la documentació gràfica original o còpia compulsada generada per 
l’activitat, on consti el logotip de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i/o la frase 
“amb el suport de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat”. 
 
7) Carta de pagament del reintegrament de les quantitats no aplicades, si s’escau, 
amb els interessos de demora corresponents. 
 
B)   Davant  de Procornellà: 
 
Societat Coral es compromet a justificar a  Procornellà l’aplicació de l’import de la 
subvenció atorgada per aquesta en concepte de despeses generals de 
subministrament, en la forma establerta en la lletra “A” d’aquest punt. 
 
Vuitena.- Mecanisme de seguiment, vigilància i control  
 
D’acord amb la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de l' sector Públic, les 
parts constituiran una comissió de seguiment, vigilància i control del present conveni, 
que estarà integrada per un membre del personal tècnic del Departament de Cultura 
de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per un membre de l’Entitat denominada 
Societat Coral La Unió i per un membre de l’Empresa Municipal de Promoció Social, 
Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A. (PROCORNELLA) designats per cadascuna de les 
parts signants. 
 
Aquest mecanisme té com a funció: 
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1. El seguiment i control de les accions que es derivin de l’aplicació d’aquest conveni, 

així com la seva interpretació i la proposta de la possible modificació, si s’escau. 
 

2. Resoldre els problemes d’interpretació i compliment d’aquest conveni. 
 
 
Novena.- Vigència. 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura amb efectes des del dia 1 de 
gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020. 
 
Desena.-  Revocació de la subvenció 
 
L’incompliment de qualsevol dels compromisos, per part de  Societat Coral, 
comportarà la devolució a l’Ajuntament i a Procornellà de la quantitat rebuda en 
concepte de subvenció per al període anual corresponent, amb els interessos de 
demora.  
 
Onzena.- Interpretació i Jurisdicció 
 
El present conveni té naturalesa administrativa. La seva tramitació, aprovació, 
interpretació, execució i modificació es regeix per l’ordenament jurídic administratiu, 
amb expressa submissió de les parts a la Jurisdicció contenciosa - administrativa. 
 
I perquè consti, i com a prova de conformitat, les tres parts firmen el present  
document per quadruplicat i a un sol efecte en el lloc i data assenyalats en 
l’encapçalament.   
 
 
L’ALCALDE - PRESIDENT                       EL PRESIDENT DE LA 
Antonio Balmón Arévalo                     SOCIETAT CORAL “LA UNIÓ” 
                                                                 Emilio Gómez Pérez  
 
 
 
          En dóna fe,                                          PROCORNELLÀ 
LA SECRETÀRIA GENERAL                         VICEPRESIDENT I 
Carmen Alonso Higuera                           CONSELLER DELEGAT                                                            
                                                                    Antonio Martínez Flor   
 
 
 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
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PROPOSTES DE L’ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Urgent segon.- Modificar part del text aprovat del conveni específic entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Cornellà per materialitzar la 
concessió del recurs econòmic pel finançament de la biblioteca d’Almeda. 
 

Modificar text aprovat del conveni 
de la biblioteca d’Almeda 
 

Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
... 
 
MODIFICACIÓ TEXT CONVENI I ACCEPTACIÓ FORMALITZACIÓ DE L’AJUT ECONÒMIC, 
EN EL MARC DE LES MESES DE CONCERTACIÓ DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCAL 
2016-2019”, AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
DE LA BIBLIOTECA AL BARRI ALMEDA. 
 
 
La tinenta d’alcalde de Presidència, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del 
següent ACORD: 
 
Atès que per acord de la Junta de Govern Local en sessió de 30 d’octubre de 2020, es 
va aprovar el text del conveni específic entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Cornellà per materialitzar la concessió del recurs econòmic pel finançament de la 
biblioteca d’Almeda (espai de lectura), per tal de desenvolupar el preacord subscrit en 
el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
Atès que s’ha detectat que s’han produït unes modificacions en l’apartat no normatiu 
referent a les persones que han de intervenir en representació de la Diputació de 
Barcelona, així com algunes disposicions en base a les quals estan facultades per tal 
de subscriure el conveni, i també uns errors pel que fa referència a la persona que ha 
de subscriure’l per part de l’Ajuntament. 
 
Atès també que en l’apartat quart d’antecedents i motivació figura duplicada una 
frase, així com un error en la numeració  de l’apartat vuitè i una omissió parcial al 
quadre d’informació que figura l’apartat segon del pacte primer “objecte del 
contracte” . 
 
Atès que, per tot l’exposat, és necessari corregir aquestes dades, sense que aquest fet 
alteri el contingut del mateix, i procedir formalment a la seva signatura i fer efectiu el 
conveni. 
 
Atès l’informe emès pel Cap del Gabinet Tècnic de l’Alcaldia. 
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Atès que l’adopció de la present acord de correcció és competència de la Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions plenàries acordades en sessió de data 2 de 
juliol de 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
data 18 de juliol de 2019, la tinenta d’alcalde de Presidència, proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció del següent:  
 
      ACORD 
 
Primer.- Modificar, per les raons exposades en la part expositiva del present acord, 
els apartats del text del conveni específic entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Cornellà per materialitzar la concessió del recurs econòmic pel 
finançament de la biblioteca d’Almeda (espai de lectura), formalitzat mitjançant el 
preacord subscrit entres ambdues Institucions dins del marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”,  aprovat per la Junta de 
Govern Local en data 30 d’octubre de 2020, en els punts que a  continuació s’indiquen 
en la forma que tot seguit es transcriu: 
 
a) En l’apartat de CONVENI ESPECÍFIC ENTITATS QUE INTERVENEN ha de dir: 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la presidenta, Núria Marín Martínez, 
facultada en aplicació de l’apartat 2.5 d), de la refosa 1/2020, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14300/19, de data 16 de 
desembre de 2019, publicat en el  BOPB de 19 de desembre de 2019. Signant la Sra. 
Pilar Díaz Romero, diputada adjunta de Presidència, per delegació de firma conferida 
per Decret núm. 8966 de 23 de juliol de 2019. 
 
Assistida per la secretària delegada, Sra. Vanessa Amigo González, en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència núm. 2446/2020, de 13 de març, 
publicat en el BOPB de 16 de març de 2020, als efectes de donar fe d’acord amb el 
previst a l’article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el 
règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional.  
 
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, representat per l’alcalde, Antonio 
Balmón Arévalo, facultat per aquest acte segons l’acord de la Junta de Govern Local 
de data 30 d’octubre de 2020, i modificat per l’acord del mateix òrgan de data   
..........., assistit per la Secretària General de l’ens, Sra. Carmen Alonso Higuera als 
efectes de fe pública previstos per l’article 3.2 del Reial Decret 128/2018, que dona fe 
de l’acte; i tots dos degudament autoritzats.  
 
b) En l’apartat d’ “ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ”, ha de dir: 
 
IV. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona 6112/16, de data 23 de 
juny de 2016, es van aprovar les Instruccions de gestió derivades de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que tenen per objecte 
regular els procediments i condicions necessaris per tal de fer efectius els 
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compromisos assolits en el marc de les Meses de concertació. Com annex a aquestes 
instruccions es va aprovar el model de conveni específic a través del qual aprovar la 
formalització dels                preacords. 
 
c)  L’apartat I que diu: “Vist que es va aprovar la formalització del preacord esmentat 
mitjançant conveni específic el text del qual va ser aprovat per dictamen de Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona amb número de registre 130, de data 
12/03/2020E. ha de ser el VIII. 
 
D)En l’apartat de PACTES ha de dir: 
Primer. Objecte del conveni 
 
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries 

amb relació a l’actuació següent 
 

Ens destinatari Aj. Cornellà de Llobregat  

NIF P0807200A  

Actuació Espai de lectura del barri d’Almeda  

Codi XGL 19/X/278243  

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

   600.000€  

 
 
 
 
 
Periodificació 

Anualitat Import (EUR) 

2016 ------- 

2017 ------- 

2018 -------- 

2019 -------- 

2020 600.000 € 

Classe de recurs Ajut econòmic 

Àmbit de 
cooperació 

Nova inversió per al foment de la diversificació 
Econòmica 

 
 
Segon.- Trametre còpia d’aquest acord i el conveni a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’article 309.1 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de 
juny). 
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Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Quart.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Barcelona, a la Intervenció 
Municipal, i al Departament de Política Territorial.  
 
Cinquè.- Donar compte del present acord en la propera Comissió Informativa de 
Presidència i Economia que se celebri. 
 
“CONVENI ESPECÍFIC  
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la presidenta, Núria Marín Martínez, 
facultada en aplicació de l’apartat 2.5 d) de la refosa 1/2020, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14300/19, de data 16 de 
desembre de 2019, publicat en el BOPB de 19 de desembre de 2019. Signant la Sra. 
Pilar Díaz Romero, diputada adjunta de Presidència, per delegació de firma conferida 
per Decret núm. 8966 de 23 de juliol de 2019. 
 
Assistida per la secretària delegada, Sra. Vanessa Amigo González, en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència núm. 2446/2020, de 13 de març, 
publicat en el BOPB de 16 de març de 2020, als efectes de donar fe d’acord amb el 
previst a l’article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el 
règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional 
 
 
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, representat per l’Alcalde Antonio 
Balmón Arévalo,  facultat per aquest acte segons acord de la Junta de Govern Local,  
de data 30 d’octubre de 2020, assistit per la Secretària General de l’ens, Sra. Carmen 
Alonso Higuera als efectes de fe pública previstos per l’article 3.2 del Reial Decret 
128/2018, que dona fe de l’acte; i tots dos degudament autoritzats. 
 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona de 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, mitjançant el qual s’estableixen els principis que regeixen el Pla i 
el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos 
que es comprenguin al Pla. 
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II.   L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’articula en àmbits de 
cooperació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i la 
Diputació han decidit desenvolupar conjuntament actuacions dins de l’àmbit de 
cooperació “Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica”,  que  inclou  
les  actuacions  en  matèria  de  noves  inversions  en infraestructures  i  béns  
destinats  a  l'ús  general,  així  com  noves  inversions associades al funcionament 
operatiu dels serveis. 
 
 
III.    Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona 11349, de data 31 
d’octubre de 2018, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 
 

Ens destinatari Aj. Cornellà de Llobregat 

NIF P0807200A 

Preacord Espai de lectura del barri d’Almeda 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

 
600.000 € 

Periodificació (EUR)                     600.000 € 

Classe de recurs Ajut econòmic 

 
Àmbit de cooperació 

Nova inversió per al foment de la 
diversificació 

Centre gestor Oficina d’Estudis i Recursos Culturals 

Tipus de preacord Base de concertació 

 
 
IV.     Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona 6112/16, de data 23 de 
juny de 2016, es van aprovar les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les 
Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que tenen per 
objecte regular els  procediments i condicions necessaris  per tal de fer  efectius  els 
compromisos assolits en el marc de les Meses de concertació. Com annex a aquestes 
instruccions es va aprovar el model de conveni específic a través del qual aprovar la 
formalització dels preacords. 
 
V. En data 14 de novembre de 2019, l’ens destinatari ha presentat la formalització del 
preacord esmentat, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les 
Instruccions de gestió. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització del preacord 
esmentat. Aquesta col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions 
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin 
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució. 
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VI.    Vista la modificació de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les 
Meses de Concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 per tal d’ajustar  els  
terminis  màxims  d’execució  i  justificació  de  les  actuacions, aprovada per Decret 
núm. 14402/19 de la Presidència de la Diputació de Barcelona. 
 
VII.    Vist  que  s’ha  emès  memòria  justificativa  de  la  necessitat  i  oportunitat  del 
present conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el 
compliment de les previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 
 
VIII.   Vist  que  es  va  aprovar  la  formalització  del  preacord  esmentat  mitjançant 
conveni específic el text del qual va ser aprovat per dictamen de Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona núm. 130 de data 12 de març de 2020. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 
PACTES  
 
Primer. Objecte del conveni 
1. L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i la Diputació de Barcelona subscriuen el 
present conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries 
amb relació a l’actuació següent: 

Ens destinatari Aj. Cornellà de Llobregat 

NIF P0807200A 

Actuació Espai de lectura del barri d’Almeda 

Codi XGL 19/X/278243 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

 
600.000 € 

 
 
Periodificació 

Anualitat Import (EUR) 

2016 ------- 

 

2017 ------- 

2018 -------- 

2019 -------- 

2020 600.000 € 

Classe de recurs Ajut econòmic 
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3. En  l’actuació  esmentada  conflueixen  harmònicament  l’interès  específic  de  l’ens 
destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
 
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que 
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor 
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al 
foment dels interessos municipals. 
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es reflecteix en la 
vinculació  existent  entre  les  actuacions  esmentades,  la  competència  de  la 
Diputació d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta 
Diputació per fer-la efectiva. 
 
Segon. Obligacions de les parts 
 
1. Per part de la Diputació: 
 
La prestació del següent suport en relació a l’actuació aprovada: 
 

Classe de recurs Ajut econòmic 

Aplicació pressupostària G/40101/33400/76260 

 
 
2. Per part de l’ens destinatari: 
 
1. La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les 
Instruccions de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
2.  L’ens destinatari ha d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals 
i amb la Seguretat Social per a què la Diputació de Barcelona efectuï pagaments a 
favor seu. 
 
3.  En  cas  que  l’ens  destinatari  tingui  deutes  amb  la  Diputació,  aquesta  pot 
procedir  a  la  compensació  d’ofici  amb  càrrec  a  pagaments  que  s’hagin 
d’efectuar. 
 
4.  L’ens destinatari cedeix, amb caràcter no exclusiu, a la Diputació de Barcelona els  
drets  d’autor  sobre  les  imatges  de  les  obres  subvencionades  per  la Diputació en 
el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals”, el que inclou 

  
Àmbit de 
cooperació 

 
Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica 
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els drets d’explotació en les seves modalitat de reproducció,  distribució,  comunicació  
pública  i  transformació,  per  temps indefinit i sense limitació d’àmbit territorial. 
 
Tercer. Vigència del conveni 
 
1. Aquest conveni entra en vigor des del dia de la seva signatura, i la seva vigència 
resta  vinculada  als  terminis  d’execució  i  justificació  de  les  actuacions  que 
l’integren. 
 
2. En qualsevol moment abans de la finalització del període de vigència previst, les 
parts poden acordar la pròrroga del conveni per un període de fins a un any 
addicional. 
 
3. La denúncia del conveni per alguna de les parts ha de realitzar-se amb una 
antelació mínima d’un mes abans que finalitzi el període de vigència. 
 
Quart. Execució de despeses 
 
1. La despesa s’ha d’executar en el període comprés entre l’1 de gener de 2018 i el 31  
de desembre  de 2020,  d’acord amb allò indicat per l’ens en presentar la 
formalització. 
 
2. L’ens destinatari ha d’informar a la Diputació de Barcelona abans del 31 d’octubre 
de cada any quan no pugui executar i justificar la despesa en els termes del punt 
anterior, mitjançant la presentació del document normalitzat M7-001-16. 
 
Cinquè. Seguiment de les actuacions 
 
1.  Per part de la Diputació de Barcelona, el responsable del seguiment i de l’execució 
pressupostària de l’actuació és el centre gestor. 
 
2.  La Diputació pot sol·licitar a l’ens destinatari còpia dels expedients administratius i 
tècnics de l’actuació, així com l’accés a aquests. 
 
3.  Per tal de contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la Diputació es 
reserva la potestat de sol·licitar als ens que avaluïn l’impacte i els efectes tant de 
l’actuació com de la seva tramitació, mitjançant les modalitats que es considerin. 
 
Sisè. Justificació de despeses 
 
1.  La justificació de despeses correspon a l’ens destinatari. 
 
2.  El període de justificació abasta des de l’1 de gener de 2021 fins al 31 de març de      
2021. 
 
3.  La justificació de les despeses s’efectua mitjançant la presentació del document      
normalitzat M4-001-16. 
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4.  L’import que es justifiqui no pot ser inferior a 1.000,00 euros o, de ser inferior,     
s’ha de correspondre amb el 100 per cent de l’import pendent de justificar. 
 
5.  Les  despeses  que  es  justifiquin,  pel  percentatge  que  s’imputi  a  l’ajut  de  la 
Diputació,  no  poden  justificar-se  per  a  altres  convocatòries  i/o  davant  d’altres 
administracions públiques. 
 
6.  Les  factures  relatives  a  les  despeses generades  pels  destinataris  han  d'estar 
datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que 
s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i s’han de  
referir,  en  tot  cas,  a  actuacions  realitzades  durant  el  període  d'execució 
establert. 
 
7.  L’import de l’ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa 
finalitat per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l’obra o  
de l’activitat subvencionada. En cas que s’ultrapassi, la Diputacio reduirà l’ajut i, si 
escau, sol·licitarà el reintegrament de l’import que correspongui. 
 
Setè. Procediment de justificació 
 
1.  La justificació de despeses s’ha de tramitar electrònicament a través del Portal de 
tràmits dels ens locals i altres administracions. 
 
2.  Els mitjans per tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu Electronica de 
la Diputació de Barcelona, https://seuelectronica.diba.cat/tramits- 
ens/concertacio/default.asp 
 
Vuitè. Pagament 
 
1.  Els pagaments de la Diputació s’efectuen prèvia presentació de la corresponent 
justificació. 
 
2.  Es poden efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions de 
despesa que es presentin, fins el límit de l’import total atorgat. 
 
3.  Els pagaments efectuats per la Diputació en cada exercici pressupostari són, com a 
màxim, els de la periodificació establerta a l’apartat primer de la part resolutiva. En 
cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import superior a la periodificada 
per a aquella anualitat, la diferencia s’ha de traslladar i pagar a l’anualitat següent. 
 
Novè. Finalització d’actuacions 
 
Amb l’acabament de les obres subvencionades, els ens destinataris estan obligats a 
enviar al centre gestor de la Diputació de Barcelona la memòria normalitzada de 
finalització de l’obra i fotografia de l’obra finalitzada. La Diputació de Barcelona 
podrà fer ús d’aquestes fotografies en el marc de les seves funcions públiques 
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mitjançant publicació en qualsevol suport. L’incompliment d’aquesta obligació pot 
comportar la devolució dels ingressos percebuts. 
 
Desè. Identificació de l’actuació 
 
1. L’actuació ha de comptar amb la corresponent identificació del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019". 
 
2. Aquesta identificació consisteix en l’ús de la marca corporativa de la Diputació als 
elements d’informació, difusió i comunicació que es produeixin. 
 
3. L’ens destinatari ha de produir i instal·lar els cartells d’obra que corresponguin, així 
com garantir-ne el seu manteniment, i enretirar-lo quan hagi finalitzat l’execució,  en  
els  termes  de  les  Instruccions  de  senyals  d’obra  d’actuacions derivades de les 
Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
4. Les   actuacions   consistents   en   l’execució   d’obres   cofinançades   per   altres 
administracions  públiques que exerceixin funcions  de cooperació i assistència local 
han de senyalitzar-se per cartell d’obres quan l’aportació econòmica majoritària sigui 
la de la Diputació. En la resta de casos, s’ha d’aplicar el senyal d'obres que disposi la 
normativa vigent de l’administració cofinançadora. 
 
5. El compliment dels requisits d’identificació s’ha de fer constar en el moment de 
justificar les despeses. En actuacions consistents en l’execució d’obres, mitjançant 
l’aportació de fotografia de l’obra subvencionada. 
 
Onzè. Tancament 
 
1. Transcorregut  el  termini  de  justificació  sense  que  aquesta  justificació  s’hagi 
presentat degudament, s'ha d'habilitar un termini d'audiència de quinze dies hàbils 
des de l'endemà de la notificació per tal que l’ens destinatari pugui al·legar el que 
estimi pertinent, i presentar i/o esmenar la justificació pendent, amb l’advertiment 
que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels imports no justificats. 
 
2. Transcorregut el termini d’audiència, s'ha de procedir a la revocació dels imports 
no justificats. 
 
Dotzè. Modificacions 
 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans 
competents de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a addenda del 
conveni, formant part integrant del mateix. 
 
Tretzè. Incompliment 
 
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 
lloc a la seva resolució. 
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2. La  resolució  del  conveni  i  qualsevol  altre  litigi  o  controvèrsia  que  se  susciti, 
requereix  que  la  part  interessada  o  que  es  consideri  lesionada  formuli  una 
sol·licitud en aquest sentit davant  de l’altra part. La desestimació expressa o 
presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
Catorzè. Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Pel compliment de les actuacions que constitueixen l’objecte, de conformitat amb el 
disposat en el present conveni. 
 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 
- Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per   les   causes   susceptibles   de   determinar   la   resolució   dels convenis 
administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que 
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació. 
 
Quinzè. Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Setzè. Relacions amb terceres administracions públiques 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració 
pública, la sol·licitud corresponent la formularà l’ens destinatari. Alhora, serà aquest 
mateix ens l’encarregat de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o 
de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 
 
Dissetè. Responsabilitat enfront tercers 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor 
material de les actuacions. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni 
electrònicament” 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
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Urgent tercer.- Modificar part del text aprovat del conveni específic entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Cornellà per materialitzar la 
concessió del recurs econòmic pel finançament de la biblioteca de 
Fontsanta-Fatjó. 
 

Modificar text aprovat del conveni 
de la biblioteca Fontsanta-Fatjó 
 

Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
... 
 
MODIFICACIÓ TEXT CONVENI I ACCEPTACIÓ FORMALITZACIÓ DE L’AJUT ECONÒMIC, 
EN EL MARC DE LES MESES DE CONCERTACIÓ DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCAL 
2016-2019”, AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
DE LA BILBIOTECA AL BARRI FONSANTA. 
 
La tinenta d’alcalde de Presidència, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del 
següent ACORD: 
 
Atès que per acord de la Junta de Govern Local en sessió de 30 d’octubre de 2020, es 
va aprovar el text del conveni específic entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Cornellà per materialitzar la concessió del recurs econòmic pel finançament de la 
biblioteca de Fontsanta (espai de lectura), per tal de desenvolupar el preacord 
subscrit en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”. 
 
Atès que s’han proposat unes modificacions en l’apartat no normatiu referent a les 
persones que han d’intervenir en representació de la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
 
Atès que, per tot el que s’ha exposat, és necessari corregir aquestes dades, sense que 
aquest fet alteri el contingut del mateix, per tal de poder procedir formalment a la 
seva signatura i fer efectiu el conveni. 
 
Atès l’informe emès pel Cap del Gabinet Tècnic de l’Alcaldia. 
 
Atès que l’adopció del present acord de correcció és competència de la Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions plenàries acordades en sessió de data 2 de 
juliol de 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
data 18 de juliol de 2019, la tinenta d’alcalde de Presidència, proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció del següent:  
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ACORD 
 
Primer.- Modificar, per les raons exposades en la part expositiva del present acord,  
l’apartat del text del conveni específic entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Cornellà per materialitzar la concessió del recurs econòmic pel finançament de la 
biblioteca de Fontsanta-Fatjó (espai de lectura), formalitzat mitjançant el preacord 
subscrit entres ambdues Institucions dins del marc de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”,  aprovat per la Junta de Govern Local en data 
30 d’octubre de 2020;  en  l’apartat  a continuació s’indica en la forma que tot seguit 
es transcriu: 
 
. En l’apartat de “CONVENI ESPECÍFIC ENTITATS QUE INTERVENEN”  ha de dir:  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la presidenta, Núria Marín Martínez, 
facultada en aplicació de l’apartat 2.5 d), de la refosa 1/2020, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14300/19, de data 16 de 
desembre de 2019, publicat en el  BOPB de 19 de desembre de 2019. Signant la Sra. 
Pilar Díaz Romero, diputada adjunta de Presidència, per delegació de firma conferida 
per Decret núm. 8966 de 23 de juliol de 2019. 
 
Assistida per la secretària delegada, Sra. Vanessa Amigo González, en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència núm. 2446/2020, de 13 de març, 
publicat en el BOPB de 16 de març de 2020, als efectes de donar fe d’acord amb el 
previst a l’article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el 
règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional.  
 
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, representat per l’alcalde, Antonio 
Balmón Arévalo, facultat per aquest acte segons l’acord de la Junta de Govern Local 
de data 30 d’octubre de 2020, i modificat per l’acord del mateix òrgan de data   
..........., assistit per la Secretària General de l’ens, Sra. Carmen Alonso Higuera als 
efectes de fe pública previstos per l’article 3.2 del Reial Decret 128/2018, que dona fe 
de l’acte; i tots dos degudament autoritzats.  
 
Segon.- Trametre còpia d’aquest acord i el conveni a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’article 309.1 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de 
juny). 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
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Quart.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Barcelona, a la Intervenció 
Municipal, i al Departament de Política Territorial.  
 
Cinquè.- Donar compte del present acord a la propera Comissió Informativa de 
Presidència i Economia que se celebri. 
      
“CONVENI ESPECÍFIC  
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la presidenta, Núria Marín Martínez, 
facultada en aplicació de l’apartat 2.5 d) de la refosa 1/2020, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14300/19, de data 16 de 
desembre de 2019, publicat en el BOPB de 19 de desembre de 2019. Signant la Sra. 
Pilar Díaz Romero, diputada adjunta de Presidència, per delegació de firma conferida 
per Decret núm. 8966 de 23 de juliol de 2019. 
 
Assistida per la secretària delegada, Sra. Vanessa Amigo González, en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència núm. 2446/2020, de 13 de març, 
publicat en el BOPB de 16 de març de 2020, als efectes de donar fe d’acord amb el 
previst a l’article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el 
règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional 
 
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, representat per l’Alcalde Antonio 
Balmón Arévalo, facultat per aquest acte segons acord de la Junta de Govern Local, 
de data 30 d’octubre de 2020, assistit per la Secretària General de l’ens, Sra. Carmen 
Alonso Higuera als efectes de fe pública previstos per l’article 3.2 del Reial Decret 
128/2018, que dona fe de l’acte; i tots dos degudament autoritzats. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona de 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, mitjançant el qual s’estableixen els principis que regeixen el Pla i 
el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos 
que es comprenguin al Pla. 
 
II.   L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’articula en àmbits de 
cooperació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i la 
Diputació han decidit desenvolupar conjuntament actuacions dins de l’àmbit de 
cooperació “Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica”,  que  inclou  
les  actuacions  en  matèria  de  noves  inversions  en infraestructures  i  béns  
destinats  a  l'ús  general,  així  com  noves  inversions associades al funcionament 
operatiu dels serveis. 
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III.    Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona 11349, de data 31 
d’octubre de 2018, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 
 

Ens destinatari Aj. Cornellà de Llobregat 

NIF P0807200A 

Preacord Espai de lectura del barri de Fontsanta-Fatjó 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

 
600.000 € 

Periodificació (EUR) 2018 600.000 € 

Classe de recurs Ajut econòmic 

 
Àmbit de cooperació 

Nova inversió per al foment de la diversificació 
econòmica 

Centre gestor Oficina d’Estudis i Recursos Culturals 

Tipus de preacord Base de concertació 

 
 
IV.     Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona 6112/16, de data 23 de 
juny de 2016, es van aprovar les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les 
Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que tenen per 
objecte regular els procediments i condicions necessaris per tal de fer efectius els 
compromisos assolits en el marc de les Meses de concertació. Com annex a aquestes 
instruccions es va aprovar el model de conveni específic a través del qual aprovar la 
formalització dels preacords. 
 
V. En data 8 de novembre de 2019, l’ens destinatari ha presentat la 
formalització del preacord esmentat, donant compliment a allò establert als articles 
3, 4 i 5 de les Instruccions de gestió. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització 
del preacord esmentat. Aquesta col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o 
resolucions administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i 
que concretin les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució. 
 
VI.    Vista la modificació de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les 
Meses de Concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 per tal d’ajustar  els  
terminis  màxims  d’execució  i  justificació  de  les  actuacions, aprovada per Decret 
núm. 14402/19 de la Presidència de la Diputació de Barcelona. 
 
VII.    Vist  que  s’ha  emès  memòria  justificativa  de  la  necessitat  i  oportunitat  del 
present conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el 
compliment de les previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 
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VIII.   Vist  que  es  va  aprovar  la  formalització  del  preacord  esmentat  mitjançant 
conveni específic el text del qual va ser aprovat per dictamen de Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona núm. 130 de data 12 de març de 2020. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 
PACTES  
 
Primer. Objecte del conveni 
1. L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i la Diputació de Barcelona subscriuen el 
present conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries 
amb relació a l’actuació següent: 
 
 

Ens destinatari Aj. Cornellà de Llobregat 

NIF P0807200A 

Actuació Espai de lectura del barri de Fontsanta-Fatjó 

Codi XGL 19/X/278241 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

 
600.000 € 

 
 
Periodificació 

Anualitat Import (EUR) 

2016 ------- 

 

2017 ------- 

2018 -------- 

2019 -------- 

2020 600.000 € 

Classe de recurs Ajut econòmic 

Àmbit de 
cooperació 

 
Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica 

 
 
3. En  l’actuació  esmentada  conflueixen  harmònicament  l’interès  específic  de  l’ens 
destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
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- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que 
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor 
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al 
foment dels interessos municipals. 
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es reflecteix en la 
vinculació  existent  entre  les  actuacions  esmentades,  la  competència  de  la 
Diputació d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta 
Diputació per fer-la efectiva. 
 
Segon. Obligacions de les parts 
 
1. Per part de la Diputació: 
 
La prestació del següent suport en relació a l’actuació aprovada: 
 

Classe de recurs Ajut econòmic 

Aplicació 
pressupostària G/40101/33400/76260 

 
 
2. Per part de l’ens destinatari: 
 
 
1. La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les 
Instruccions de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
2.  L’ens destinatari ha d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals 
i amb la Seguretat Social per a què la Diputació de Barcelona efectuï pagaments a 
favor seu. 
 
3.  En  cas  que  l’ens  destinatari  tingui  deutes  amb  la  Diputació,  aquesta  pot 
procedir  a  la  compensació  d’ofici  amb  càrrec  a  pagaments  que  s’hagin 
d’efectuar. 
 
4.  L’ens destinatari cedeix, amb caràcter no exclusiu, a la Diputació de Barcelona els  
drets  d’autor  sobre  les  imatges  de  les  obres  subvencionades  per  la Diputació en 
el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals”, el que inclou 
els drets d’explotació en les seves modalitat de reproducció,  distribució,  comunicació  
pública  i  transformació,  per  temps indefinit i sense limitació d’àmbit territorial. 
 
Tercer. Vigència del conveni 
 
1. Aquest conveni entra en vigor des del dia de la seva signatura, i la seva vigència 
resta  vinculada  als  terminis  d’execució  i  justificació  de  les  actuacions  que 
l’integren. 
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2. En qualsevol moment abans de la finalització del període de vigència previst, les 
parts poden acordar la pròrroga del conveni per un període de fins a un any 
addicional. 
 
3. La denúncia del conveni per alguna de les parts ha de realitzar-se amb una 
antelació mínima d’un mes abans que finalitzi el període de vigència. 
 
Quart. Execució de despeses 
 
1. La despesa s’ha d’executar en el període comprés entre l’1 de gener de 2018 i el 30  
d’abril  de 2020,  d’acord amb allò indicat per l’ens en presentar la formalització. 
 
2. L’ens destinatari ha d’informar a la Diputació de Barcelona abans del 31 d’octubre 
de cada any quan no pugui executar i justificar la despesa en els termes del punt 
anterior, mitjançant la presentació del document normalitzat M7-001-16. 
 
Cinquè. Seguiment de les actuacions 
 
1.  Per part de la Diputació de Barcelona, el responsable del seguiment i de l’execució 
pressupostària de l’actuació és el centre gestor. 
 
2.  La Diputació pot sol·licitar a l’ens destinatari còpia dels expedients administratius i 
tècnics de l’actuació, així com l’accés a aquests. 
 
3.  Per tal de contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la Diputació es 
reserva la potestat de sol·licitar als ens que avaluïn l’impacte i els efectes tant de 
l’actuació com de la seva tramitació, mitjançant les modalitats que es considerin. 
 
Sisè. Justificació de despeses 
 
1.  La justificació de despeses correspon a l’ens destinatari. 
 
2.  La despesa s’ha de justificar com a màxim el 31 de juliol de 2020. 
 
3.  La justificació de les despeses s’efectua mitjançant la presentació del document      
normalitzat M4-001-16. 
 
4.  L’import que es justifiqui no pot ser inferior a 1.000,00 euros o, de ser inferior,     
s’ha de correspondre amb el 100 per cent de l’import pendent de justificar. 
 
5.  Les  despeses  que  es  justifiquin,  pel  percentatge  que  s’imputi  a  l’ajut  de  la 
Diputació,  no  poden  justificar-se  per  a  altres  convocatòries  i/o  davant  d’altres 
administracions públiques. 
 
6.  Les  factures  relatives  a  les  despeses generades  pels  destinataris  han  d'estar 
datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que 
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s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i s’han de  
referir,  en  tot  cas,  a  actuacions  realitzades  durant  el  període  d'execució 
establert. 
 
7.  L’import de l’ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa 
finalitat per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l’obra o 
de l’activitat subvencionada. En cas que s’ultrapassi, la Diputacio reduirà l’ajut i, si 
escau, sol·licitarà el reintegrament de l’import que correspongui. 
 
Setè. Procediment de justificació 
 
1.  La justificació de despeses s’ha de tramitar electrònicament a través del Portal de 
tràmits dels ens locals i altres administracions. 
 
2.  Els mitjans per tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu Electronica de 
la Diputació de Barcelona, https://seuelectronica.diba.cat/tramits- 
ens/concertacio/default.asp 
 
Vuitè. Pagament 
 
1.  Els pagaments de la Diputació s’efectuen prèvia presentació de la corresponent 
justificació. 
 
2.  Es poden efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions de 
despesa que es presentin, fins el límit de l’import total atorgat. 
 
3.  Els pagaments efectuats per la Diputació en cada exercici pressupostari són, com a 
màxim, els de la periodificació establerta a l’apartat primer de la part resolutiva. En 
cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import superior a la periodificada 
per a aquella anualitat, la diferencia s’ha de traslladar i pagar a l’anualitat següent. 
 
Novè. Finalització d’actuacions 
 
Amb l’acabament de les obres subvencionades, els ens destinataris estan obligats a 
enviar al centre gestor de la Diputació de Barcelona la memòria normalitzada de 
finalització de l’obra i fotografia de l’obra finalitzada. La Diputació de Barcelona 
podrà fer ús d’aquestes fotografies en el marc de les seves funcions públiques 
mitjançant publicació en qualsevol suport. L’incompliment d’aquesta obligació pot 
comportar la devolució dels ingressos percebuts. 
 
Desè. Identificació de l’actuació 
 
1. L’actuació ha de comptar amb la corresponent identificació del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019". 
 
2. Aquesta identificació consisteix en l’ús de la marca corporativa de la Diputació als 
elements d’informació, difusió i comunicació que es produeixin. 
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3. L’ens destinatari ha de produir i instal·lar els cartells d’obra que corresponguin, així 
com garantir-ne el seu manteniment, i enretirar-lo quan hagi finalitzat l’execució,  en  
els  termes  de  les  Instruccions  de  senyals  d’obra  d’actuacions derivades de les 
Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
4. Les   actuacions   consistents   en   l’execució   d’obres   cofinançades   per   altres 
administracions  públiques que exerceixin funcions  de cooperació i assistència local 
han de senyalitzar-se per cartell d’obres quan l’aportació econòmica majoritària sigui 
la de la Diputació. En la resta de casos, s’ha d’aplicar el senyal d'obres que disposi la 
normativa vigent de l’administració cofinançadora. 
 
5. El compliment dels requisits d’identificació s’ha de fer constar en el moment de 
justificar les despeses. En actuacions consistents en l’execució d’obres, mitjançant 
l’aportació de fotografia de l’obra subvencionada. 
 
Onzè. Tancament 
 
1. Transcorregut  el  termini  de  justificació  sense  que  aquesta  justificació  s’hagi 
presentat degudament, s'ha d'habilitar un termini d'audiència de quinze dies hàbils 
des de l'endemà de la notificació per tal que l’ens destinatari pugui al·legar el que 
estimi pertinent, i presentar i/o esmenar la justificació pendent, amb l’advertiment 
que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels imports no justificats. 
 
2. Transcorregut el termini d’audiència, s'ha de procedir a la revocació dels imports 
no justificats. 
 
Dotzè. Modificacions 
 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans 
competents de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a addenda del 
conveni, formant part integrant del mateix. 
 
Tretzè. Incompliment 
 
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 
lloc a la seva resolució. 
 
2. La  resolució  del  conveni  i  qualsevol  altre  litigi  o  controvèrsia  que  se  susciti, 
requereix  que  la  part  interessada  o  que  es  consideri  lesionada  formuli  una 
sol·licitud en aquest sentit davant  de l’altra part. La desestimació expressa o 
presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
Catorzè. Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
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- Pel compliment de les actuacions que constitueixen l’objecte, de conformitat amb el 
disposat en el present conveni. 
 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 
- Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per   les   causes   susceptibles   de   determinar   la   resolució   dels convenis 
administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que 
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació. 
 
Quinzè. Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Setzè. Relacions amb terceres administracions públiques 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració 
pública, la sol·licitud corresponent la formularà l’ens destinatari. Alhora, serà aquest 
mateix ens l’encarregat de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o 
de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 
 
Dissetè. Responsabilitat enfront tercers 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor 
material de les actuacions. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni 
electrònicament” 
 
 

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

INFORMACIÓ GENERAL 
 
 
 
No es manifesta res al respecte. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les 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 11 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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