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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

ACTA NÚM.03/2020 

 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 07 DE 
FEBRER DE 2020. 
 

 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les nou hores i trenta minuts, 
del dia 07 de Febrer de dos mil vint, es reuneixen a la sala de sessions 
d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada al efecte en els termes 
legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern Local que 
a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la 
Presidència del senyor Alcalde, i assistits per mi, la Secretària General. 
 
 

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

 
 
 

COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 
 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ  
 
 
Punt  11.- Revocar d’ofici el Decret d’Alcaldia núm. 5729/17 de data 28 
de novembre de 2017, només pel que representa la liquidació número 
2017/2017 girada a la senyora María Isabel Rubio Solana, la liquidació 
número 2018/2017 girada al senyor Rubén Melo Rubio i la liquidació 
número 2019/2017 girada a la senyora Marina Melo Rubio, 
corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana, per la transmissió de la finca ubicada al carrer 
Ramón Sala 50 esc.1 1er 1a,, anul·lar la part no embargada i retornar les 
quantitat abonades. 
 

Revocar Decret d’Alcaldia núm. 5729/17 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’escrit presentat en data 7 d’octubre de 2019 amb RGE 35475 per la senyora 
María Isabel Rubio Solana amb NIF 72786635F, en nom propi i en representació 
del senyor Rubén Melo Rubio amb NIF 18479530L i la senyora Marina Melo 
Rubio amb NIF 18480623P mitjançant el qual sol·licita la revocació de la 
liquidació d’IIVTNU número 2107/2017 per import de 2.413,29 euros girada a la 
senyora María Isabel Rubio Solana, la liquidació número 2108/2017 per import 
de 74,46 euros girada al senyor Rubén Melo Rubio i la liquidació número 
2109/2017 per import de 74,46 euros girada a la senyora Marina Melo Rubio,  i 
la devolució de les quantitats abonades, la qual va ser girada per la transmissió 
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de la finca ubicada al carrer de Ramón Sala 50 esc. 1 1er. 1a, amb referència 
cadastral número 2885107DF2728F0004HS. 
 
Atès que la interessada al·lega la inexistència d’increment de valor dels terrenys, 
perquè la finca ha estat venuda per un preu inferior al que es va fixar en la seva 
adquisició, fent referència d’entre altres a la sentència del Tribunal 
Constitucional número 59/2017 de 11 de maig. 
 
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 de l’escriptura pública de data 21 de juliol 
de 2008 amb protocol núm. 769 de la senyora María Jesús Pinedo Úbeda, 
Notaria de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, on consta que el valor d’adquisició de 
l’immoble abans referit va ser de 312.526,29 euros corresponent-li l’import  de 
156.263,14 euros en base al 50% de percentatge de propietat que adquireix. 
 
Atès que la interessada també aporta còpia de l’escriptura pública de liquidació 
de societat conjugal, acceptació i liquidació d’herència, de data 28 de juny de 
2016 amb protocol núm. 532 de la senyora María Blanca Rodríguez Coladas, 
Notaria de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, on consta que el valor del 
50% de transmissió de l’immoble va ser de 118.821,66 euros, adquirint ella 
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l’usdefruit d’aquest 50% de l’immoble, i el senyor Rubén Melo Rubio i la senyora 
Marina Melo Rubio el 25% de nua propietat respectivament. 
 
Vist que  la interessada aporta còpia de l’escriptura pública de data 24 d’abril de 
2017 amb protocol núm. 342 de la senyora María Jesús Blanca Rodríguez 
Coladas, Notaria de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, on consta que el valor de 
transmissió de l’immoble abans referit va ser de 238.500,00 euros. 
 
Vist que l’IIVTNU ha estat declarat inconstitucional i nul en els supòsits en què 
sotmeten a tributació situacions inexpressives d’increment de valor dels terrenys, 
i que en el present cas existeixen indicis probatoris suficients per a estimar que 
amb la transmissió que ens ocupa no ha existit aquest increment. 
 
Vist que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 5729/2017 de data 28 de 
novembre de 2017, es va aprovar la relació número 2017-PPLV-000073, en el que 
estan incloses les liquidacions d’IIVTNU números 2107/2017, 2108/2017 i 
2109/2017 girada a la senyora María Isabel Rubio Solana, el senyor Rubén Melo 
Rubio i la senyora Marina Melo Rubio respectivament per la referida transmissió. 
 
Atès que la liquidació d’IIVTNU núm. 2107/2017 i la liquidació d’IIVTNU núm. 
2108/2017 consten abonades a la Tresoreria Municipal, però la liquidació 
d’IIVTNU núm. 2109/2017 resta pendent de pagament. 
 
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 que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària de 
data 2 de juliol de 2019, que van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de data 18 de juliol de 2019. 
 
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 
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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 5729/2017 de data 28 de 
novembre de 2017, només pel que respecta la liquidació  número 2107/2017 per 
import de 2.413,29 euros girada a la senyora María Isabel Rubio Solana, la 
liquidació número 2108/2017 per import de 74,46 euros girada al senyor Rubén 
Melo Rubio i la liquidació número 2109/2017 per import de 74,46 euros girada a 
la senyora Marina Melo Rubio,  per la transmissió de la finca ubicada al carrer de 
Ramón Sala 50 esc. 1 1er. 1a, amb referència cadastral número 
2885107DF2728F0004HS. 
 
Segon.- Retornar a la senyora María Isabel Rubio Solana la quantitat total de 
2.999,27 euros, corresponent 2.413,29 euros del principal, 482,66 euros de 
recàrrec, 99,92 euros a interessos i 3,40 a costes, corresponent a la liquidació 
d’IIVTNU número 2107/2017. 
 
Tercer.- Retornar al senyor Rubén Melo Rubio la quantitat total de 74,46 euros 
corresponent a la liquidació d’IIVTNU número 2108/2017.  
 
Quart.- Anul·lar la liquidació d’IIVTNU número 2109/2017 per import de 74,46 
euros girada a la Sra. Marina Melo Rubio per la transmissió de l’immoble abans 
referit. 
 
Cinquè.- 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 Ramón Sala 50 esc. 1 1er. 1a, amb referència cadastral 
número 2885107DF2728F0004HS per inexistència d’increment de valor dels 
terrenys. 
 
Sisè.- Concedir a la senyora María Isabel Rubio Solana, 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, i dels seus representats. Transcorregut aquest termini, en cas que no 
s’hagin presentat al·legacions, aquesta proposta de resolució esdevindrà 
definitiva. 
 
Setè.- Notificar aquesta proposta de resolució a la senyora María Isabel Rubio 
Solana en nom propi i en representació del senyor Rubén Melo Rubio i la senyora 
Marina Melo Rubio, pel seu coneixement i efectes.  
 

... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
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Punt 12. Autoritzar la compatibilitat general sol.licitada per la 
funcionària de carrera d’aquest Ajuntament, senyora Núria Anna Salas i 
Guimerà, que ocupa la plaça de Tècnica Delineant, adscrita al 
Departament de Política Territorial i Sostenibilitat, amb una altra 
activitat privada per compte pròpia com a Agent comercial. 
 

Autoritzar compatibilitat 
Núria Anna Sala i Guimerà 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vista la declaració d'activitats presentada per la funcionaria de carrera d’aquest 
Ajuntament, senyora Núria Anna Salas i Guimerà, que ocupa una plaça de 
Tècnica Delineant, adscrita al departament de Política Territorial i sostenibilitat, 
mitjançant la qual sol·licita la compatibilitat del seu lloc de treball en aquest 
Ajuntament amb una altra activitat privada per compte pròpia com a Agent 
comercial. 
 
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 
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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 el reconeixement general de la comptabilitat per l’exercici d’activitats 
professionals corresponents a Arquitectes, Enginyers i altres, s’ha de 
complementar per un de caràcter específic per aquells treballs o projectes tècnics 
que requereixen llicència, resolució administrativa o visat col·legial, segons es 
disposa en l’article 14 de la Llei 55/1984, de 26 de desembre i l’article 12 del 
Reial Decret 598/1985, de 30 d’abril, 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió 
plenària que va tenir lloc el 2 de juliol de 2019, i va ser publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona el 18 de juliol de 2019, el President de la 
Comissió Informativa de Presidència i Economia proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Autoritzar la compatibilitat general sol·licitada per la funcionaria de 
carrera d’aquest Ajuntament, Sra. Núria Anna Salas i Guimerà, que ocupa una 
plaça de Tècnica Delineant, adscrita al departament de Política Territorial i 
sostenibilitat, mitjançant la qual sol·licita la compatibilitat del seu lloc de treball 
en aquest Ajuntament amb una altra activitat privada per compte pròpia com a 
Agent comercial; en base a les consideracions al·legades a la part expositiva del 
present Dictàmen i, en el ben entès que la interessada no podrà dedicar més de 
18 hores 45 minuts setmanals a l'activitat privada i haurà de posar en 
coneixement d'aquesta Corporació qualsevol canvi que es produeixi en les 
condicions de treball de l'activitat que es compatibilitza; havent-se de completar 
aquesta autorització general amb l’específica que s’assenyala en l’article 12 del 
Reial Decret 598/1985 de 30 d’abril, 
 
Segon.- Aquesta autorització restarà sense efectes automàticament en els 
supòsits següents: 
 
- Si l'activitat privada impedeix o menyscaba l'estricte compliment dels deures 

de l'empleat o compromet a la seva imparcialitat o independència. 
 

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

 
- Si l'activitat privada es desenvolupa dins de la jornada laboral. 

 
 

- Si es produeix alguna modificació en les condicions de treball de les activitats 
objecte de la compatibilitat. 
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Tercer.- Comunicar el present Acord a l’ interessat i al departament de Personal 
d’aquest Ajuntament, per al seu coneixement i efectes, 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  13.- Denunciar i liquidar el conveni de col.laboració subscrit amb 
la Facultat de Dret de la UB, aprovat per la Junta de Govern Local, en 
sessió de data 7 de març de 2014 i aprovar la subscripció del conveni 
marc de coopoeració educativa entre la Facultat de Dret de la UB i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per a la realització de les 
pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris. 
 

Denunciar i liquidar conveni subscrit 
Amb la Facultat de Dret de la UB 

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

 
Vista la proposta presentada per la Facultat de Dret de la Universitat de 
Barcelona de formalitzar un conveni marc de cooperació educativa amb 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per al desenvolupament de pràctiques 
acadèmiques externes dels diferents ensenyaments que ofereix la facultat. 
 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 7 de març de 2014, 
va aprovar la subscripció del conveni marc de col·laboració per a la realització de 
pràctiques curriculars amb estudiants de Dret d’aquesta Facultat. 
 
Atès que l’ Ajuntament està interessat en col·laborar i participar en la formació 
dels estudiants universitaris, amb la finalitat de completar l’aprenentatge teòric i 
pràctic dels diferents projectes formatius i programes de pràctiques. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos Humans. 
  
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions Plenàries acordades per aquest Ajuntament en 
sessió plenària el 2 de juliol de 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, de data 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió 
Informativa d’ Economia i Administració, proposa a la Junta de Govern l’adopció 
del següent 
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ACORD 

 
Primer.- Denunciar i liquidar l’anterior conveni de col·laboració subscrit amb la 
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, aprovat per la Junta de Govern 
Local, en sessió de data 7 de març de 2014. 
 
Segon.- Aprovar la subscripció del conveni marc de cooperació educativa entre la 
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, per a la realització de les pràctiques acadèmiques externes dels 
estudiants universitaris, i facultar al senyor Sergio Fernández Mesa, Tinent 
d’Alcalde d’Economia i Administració, perquè, assistit de la Secretària General, 
senyora Carmen Alonso Higuera, procedeixi a la seva formalització, el text literal 
del qual figura al final de la present resolució. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a la Facultat de Dret de la Universitat de 
Barcelona, per al seu coneixement i efectes, així com a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, als efectes previstos per 
l’article 309.1 del ROAS. 
 
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.  
 

CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES 
EXTERNES DELS ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA EN ENTITATS 

COL·LABORADORES 
 

Conveni de pràctiques núm. CO-DRET/6/2019-20 
 
PARTS 
 
D’una part, el Dr. Francesc Xavier Pons Albalat, amb el NIF Q-0818001-J, com a 
degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, ubicada a l’avinguda 
Diagonal, núm. 684, de Barcelona, amb el codi postal 08034 i telèfon 93 402 43 
46 i per delegació del rector d’aquesta Universitat; 
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I de l’altra, el Sr. Sergio Fernández Mesa, Tinent d’Alcalde d’Economia i 
Administració, com a representat de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb 
NIF P0807200A, ubicat a la Plaça de l’Església s/n, de Cornellà de Llobregat, amb 
codi postal 08940 i telèfon 93377021. Facultat en virtut de l’acord adoptat per la 
Junta de Govern Local de data                                    i amb l’assistència de la Sra. 
Carmen Alonso Higuera, Secretaria General d’aquest Ajuntament, als efectes de 
fe pública previstos per l’article 3.2 del Reial Decret 128/2018, que dóna fe de 
l’acte; 
 
Aproven els següents, 
 

ACORDS 
 

1. L’objecte d’aquest conveni és el desenvolupament de pràctiques 
acadèmiques externes d’estudiants (a partir d’ara pràctiques d’estudiants) 
de la Universitat de Barcelona (a partir d’ara UB), a través d’entitats 
col·laboradores, com ara empreses, institucions i entitats públiques i 
privades (a partir d’ara empreses i institucions). 

 
2. Aquest conveni està reglamentat pel RD 592/2014, d’11 de juliol, pel qual 

es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants 
universitaris; pel RD 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els 
termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat 
Social de les persones que participen en programes de formació; pel RD-
Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al 
creixement, la competitivitat i l’eficiència, i per la Normativa de pràctiques 
acadèmiques externes d’estudiants de la Universitat de Barcelona. 

 
3. La col·laboració d’aquest conveni es concreta en un projecte formatiu per 

estudiant, que ha de constar com a document annex. Es poden dur a 
terme tants projectes formatius de pràctiques com s’acordin entre la UB i 
les empreses i institucions.  

 
4. El projecte formatiu ha de ser verificat i signat pels responsables de les 

pràctiques d’estudiants de cada part signatària d’aquest conveni, i per 
l’estudiant. A més, cada part signatària d’aquet conveni es compromet a 
nomenar els tutors de l’estudiant, els quals s’han de responsabilitzar de 
garantir l’activitat educativa objecte d’aquest acord, i també de tenir cura 
dels drets i deures assenyalats en la Normativa de pràctiques dels 
estudiants de la UB. 

 
5. El projecte formatiu recull la informació i el tractament de la protecció de 

dades de caràcter personal de l’estudiant, i de l’acord de confidencialitat 
entre l’empresa o institució signatària d’aquest conveni, i l’estudiant. 

 
6. La valoració del resultat de l’estada en pràctiques de l’estudiant l’han de 

fer conjuntament la UB i les empreses i institucions, d’acord amb la 
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Normativa de pràctiques d’estudiants de la UB. Pel que fa a la valoració 
estrictament acadèmica de les pràctiques dels estudiants implicats en 
aquest conveni, és competència exclusiva de la UB. 

 
7. La realització de les pràctiques en cap cas no produeix obligacions pròpies 

d’un contracte laboral entre els estudiants i les empreses o institucions.  
 
8. Qualsevol eventualitat d’accident ha de tractar-se sota el règim de 

l’assegurança escolar obligatòria per a estudiants menors de 28 anys, tot i 
que l’assegurança cobreix tot l’any en el qual l’estudiant compleixi 
aquesta edat, i si són més grans, a través de l’assegurança d’accidents 
corresponent, la qual ha de ser formalitzada per l’estudiant. La Universitat 
de Barcelona té contractada una pòlissa de responsabilitat civil que 
cobreix qualsevol risc de danys a tercers derivats de les pràctiques de 
l’estudiant. No s’aplica el règim d’assegurances de les lleis laborals, ja que 
no hi ha cap contracte laboral, excepte en els casos que els estudiants 
estiguin donats d’alta al règim de la Seguretat Social per part de 
l’empresa, segons la clàusula 9 d’aquest conveni. 

 
9. Aquest conveni pot preveure l’aportació per part de les empreses i 

institucions d’una quantitat econòmica o en espècie a l’estudiant en 
concepte d’ajut o borsa d’estudis. En cas que així s’acordi, s’ha 
d’especificar la quantitat en el projecte formatiu individual de l’estudiant, 
annex a aquest conveni. En el cas que l’estudiant rebi una remuneració en 
concepte d’ajut o borsa d’estudis, l’empresa l’haurà de donar d’alta i baixa 
a la Seguretat Social, i caldrà liquidar les cotitzacions davant la Tresoreria 
de la Seguretat Social segons les normes previstes, el RD 1493/2011, de 24 
d’octubre, i el RD-llei 8/2014, de 4 de juliol, 

 
10. Aquest conveni pot preveure l’aportació per part de les empreses i 

institucions, d’una quantitat econòmica a la UB, en concepte de gestió i 
formalització del programa de pràctiques. En cas que així s’acordi, s’ha 
d’especificar la quantitat en el projecte formatiu individual de l’estudiant, 
annex a aquest conveni. 

 
11. Les dues parts signatàries d’aquest conveni es comprometen a complir el 

règim de permisos de l’estudiant, en els termes establerts en la Normativa 
de pràctiques d’estudiants de la Universitat de Barcelona. 

 
12. L’estudiant té dret a la propietat intel·lectual i industrial de les tasques, 

investigacions dutes a terme, o dels resultats obtinguts en els termes 
establerts a la legislació reguladora de la matèria. 

13. A petició dels tutors de l’empresa o institució, la UB ha de reconèixer les 
tasques de tutoria dutes a terme d’acord amb la Normativa de pràctiques 
d’estudiants de la UB. 
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14. En el cas d’eventuals conflictes derivats de les pràctiques dels estudiants, 
els tutors, i en última instància les parts signatàries d’aquest conveni, han 
d’intervenir-hi per trobar-hi solucions pel bon desenvolupament de les 
pràctiques. 

 
15. Aquest conveni té una durada d’un curs acadèmic, o del període establert, 

i queda automàticament renovat si no consta una denúncia escrita de 
finalització per qualsevol d’ambdues parts, o es produeix qualsevol altra 
de les causes de resolució anticipada previstes en la Normativa de 
pràctiques d’estudiants de la UB, i per la legislació vigent.  

 
16. El projecte formatiu annex a aquest conveni té vigència segons el període 

de les pràctiques acordat, i es pot rescindir anticipadament segons les 
causes previstes en la Normativa de pràctiques d’estudiants de la UB, i per 
la legislació vigent.  

 
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni en el lloc i 
en la data esmentats més avall. 
 
                 , de                  de  
 
Marc Tarrés Vives  
Vicedegà de Relacions 
Institucionals  
per delegació de signatura 
del degà 
(Signatura i segell) 
 

 Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat 
 Sergio Fernández Mesa 
 Tinent d’Alcalde 
d’Economia i Administració 
 (Signatura i segell) 
            

... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 

Punt 14.- Aprovar la subscripció del conveni marc cooperació educativa 
entre la Facultat de Filosofia i Lletres de l’UAB i l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, per a la realització de les pràctiques acadèmiques 
externes dels estudiants universitaris. 
 

Aprovar subcripció conveni entre  
Facultat Filosofia i Lletres de l’UAB i l’Ajuntament 

 
Vista la proposta presentada per la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat 
Autònoma de Barcelona de formalitzar un conveni marc de cooperació educativa 
amb l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per al desenvolupament de 
pràctiques acadèmiques externes dels diferents ensenyaments que ofereix la 
facultat. 
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Atès que l’ Ajuntament està interessat en col·laborar i participar en la formació 
dels estudiants universitaris, amb la finalitat de completar l’aprenentatge teòric i 
pràctic dels diferents projectes formatius i programes de pràctiques. 
Vist l’informe emès per la Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos Humans. 
  
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions Plenàries acordades per aquest Ajuntament en 
sessió plenària el 2 de juliol de 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, de data 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió 
Informativa d’ Economia i Administració, proposa a la Junta de Govern l’adopció 
del següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Aprovar la subscripció del conveni marc de cooperació educativa entre 
la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per a la realització de les pràctiques 
acadèmiques externes dels estudiants universitaris, i facultar al senyor Sergio 
Fernández Mesa, Tinent d’Alcalde d’Economia i Administració, perquè, assistit de 
la Secretària General, senyora Carmen Alonso Higuera, procedeixi a la seva 
formalització, el text literal del qual figura al final de la present resolució. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a la Facultat de Filosofia i Lletres de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, per al seu coneixement i efectes, així com a 
la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, als efectes 
previstos per l’article 309.1 del ROAS. 
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració i 
cooperació de la Generalitat, acompanyat d’una còpia de la seva formalització, 
dins dels tres mesos següents a aquesta, en els termes i als efectes previstos a la 
Resolució de la Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 2017.  
 
CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, PER A LA 
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES. 
 
REUNITS 
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D’una banda, el Sr. Sergio Fernández Mesa, Tinent d’Alcalde d’Economia i 
Administració, com a representant de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
amb NIF P0807200A, ubicada a la Plaça de l’Església s/n, de Cornellà de 
Llobregat, amb codi postal 08940 i telèfon 933770212. Facultat en virtut de 
l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data                                           i 
amb l’assistència de la Sra. Carmen Alonso Higuera, Secretaria General d’aquest 
Ajuntament, als efectes de fe pública previstos per l’article 3.2 del Reial Decret 
128/2018, que dóna fe de l’acte;  
 
I de l’altra, el Sr. Joan Carbonell Manils, com a degà  de la Universitat Autònoma  
de Barcelona , amb NIF Q0818002H i domicili a Campus universitari, s/n, 08193 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)  i que actua en representació d’aquesta per 
delegació de la rectora segons la resolució de 7 de juliol de 2016 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per atorgar 
aquest conveni i a aquest efecte. 
 
MANIFESTEN 
 
I.  Que la Universitat Autònoma de Barcelona imparteix en l’actualitat 

diferents disciplines universitàries, els plans d’estudis de les quals preveuen 
la possibilitat que els estudiants realitzin un període de pràctiques a les 
institucions i empreses, ja sigui amb caràcter curricular o extracurricular  

 
II. Que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat   (d’ara endavant, l’entitat 

col·laboradora) està interessat a col·laborar amb la Universitat Autònoma 
de Barcelona, mitjançant la participació activa en la formació pràctica dels 
seus estudiants. 

 
III  Que, amb la finalitat d’establir els termes d’aquesta col·laboració, ambdues 

parts estan interessades a subscriure el present conveni de cooperació 
educativa, de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 592/2014, 
d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels 
estudiants universitaris, i que es regirà per les següents 

 
CLÀUSULES  
 
1. Objecte del conveni de col·laboració  
 
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració que han de 
regir entre les parts signatàries perquè els estudiants de la Universitat Autònoma 
de Barcelona puguin realitzar pràctiques acadèmiques externes en les 
dependències de l’entitat col·laboradora.  .  
 
2. Condicions generals de realització de les pràctiques 
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2.1  Les pràctiques acadèmiques externes constitueixen una activitat de 
naturalesa formativa per als estudiants que els ha de permetre aplicar i 
complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, 
afavorint l’adquisició de competències que els preparin per a l’exercici 
d’activitats professionals, facilitin l’ocupació i fomentin la seva capacitat 
d’emprenedoria. 

 
2.2  Durant l’estada en pràctiques a l’entitat col·laboradora, els estudiants han 

de fer tasques pròpies de l’àmbit professional en què exerciran l’activitat 
com a graduats  amb l’objectiu de completar l’aprenentatge teòric i 
pràctic adquirit en la formació acadèmica, aconseguir experiència 
professional i investigadora, i obtenir competències i habilitats en els 
nivells als quals puguin accedir per raó dels estudis universitaris 
matriculats. 

 
2.3  Els estudiants han d’estar subjectes a l’horari i les normes fixades per 

l’entitat col·laboradora. En tot cas es procurarà que l’horari establert sigui 
compatible amb l’activitat acadèmica, formativa i de representació i 
participació desenvolupada per l’estudiant a la Universitat. 

 
2.4  Els estudiants han de desenvolupar l’estada de pràctiques sota la 

supervisió de dos tutors: un professional de l’entitat col·laboradora, 
designat per aquesta entitat i que s’encarregarà d’orientar i supervisar el 
treball en pràctiques de l’estudiant; i un professor de la Universitat, 
designat per la Universitat i que s’ha de coordinar amb el tutor de l’entitat 
col·laboradora per fer un seguiment efectiu de les pràctiques, 
proporcionar suport a l’estudiant per a l’elaboració de la memòria i dur a 
terme el procés avaluador de les pràctiques.  

 
2.5  La persona tutora designada per l’entitat col·laboradora ha de fixar el pla 

de treball que caldrà seguir, d’acord amb el projecte formatiu i en 
coordinació amb el tutor acadèmic, i ha d’emetre un informe final, en què 
es valorin les aptituds i competències que recull l’article 13 del Reial Decret 
592/2014, d’11 de juliol, demostrades per l’estudiant durant l’estada en 
pràctiques. 

 
2.6  L’estudiant a la conclusió de les pràctiques ha de realitzar i lliurar al tutor 

acadèmic una memòria final de les pràctiques, on hi ha de figurar entre 
altres les previsions que recull l’article 14 del Reial Decret 592/2014, d’11 
de juliol, així com aquelles que pugui determinar la normativa de 
practiques de la Universitat.  

 
2.7  L’avaluació final de les pràctiques correspon a la persona tutora 

acadèmica, de conformitat amb els criteris d’avaluació que s’estableixen 
en el conveni específic de col·laboració que es preveu a la clàusula 3 
d’aquest conveni, i aquells que també pugui determinar la normativa de 
practiques de la Universitat.  
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2.8  La realització de les pràctiques no implica en cap cas l’existència d’una 

relació laboral entre els estudiants i l’entitat col·laboradora. En l’àmbit de 
les administracions públiques, entitats de dret públic i altres organismes 
públics la realització de les pràctiques no podrà tenir la consideració de 
mèrit per a l’accés a la funció pública ni pot ser computada als efectes 
d’antiguitat o reconeixement de serveis previs. 

 
2.9 L'entitat col·laboradora ha de donar d'alta a la Seguretat Social als 

estudiants sempre que aquests en rebin una contraprestació econòmica, 
qualsevol que sigui el concepte o la forma en què es percebi, segons 
estableix el Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen 
els termes i condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat 
Social de les persones que participen en programes de formació, i d’acord 
amb el contingut de la disposició addicional 25a del Reial Decret Llei 
8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures  urgents pel creixement, la 
competitivitat i l’eficiència. 

 
2.10  L’entitat col·laboradora ha d’informar els estudiants en pràctiques de la 

normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals. Així mateix, ha de 
disposar dels recursos i mitjans necessaris per facilitar l’accés a les 
pràctiques dels estudiants amb discapacitat, i la conciliació de les 
activitats o situacions personals derivades d’aquesta situació de 
discapacitat. 

 
2.11  L'entitat col·laboradora podrà abonar a la Universitat l’import 

corresponent en concepte de despeses per cobrir el manteniment del 
servei i els seus costos de gestió, sempre que es determini en el conveni 
específic de col·laboració. 

 
3. Condicions particulars de realització de les pràctiques 
 
3.1  Les parts signatàries han de subscriure un conveni específic de 

col·laboració que s’adjunta com annex al conveni en el qual s’han 
d’especificar les dades següents: 

 
a) Identitat de l’estudiant en pràctiques. 
 
b) Modalitat de les pràctiques (curriculars o extracurriculars). 
 
c) Projecte formatiu, amb els objectius educatius i les activitats que s’hi han 

de realitzar. 
 
d) Pla de seguiment de les pràctiques (amb indicació dels informes i/o 

memòries que ha d’elaborar l’estudiant). 
 
e) Durada, horari i període de realització de les pràctiques. 
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f) Lloc (centre de treball) de realització de les pràctiques. 
 
g) Identitat dels tutors designats per l’entitat col·laboradora i per la 

Universitat. 
 
h) Criteris d’avaluació. 
 
i) Compromisos de l’estudiant. 
 
j) Especificació que la realització de les pràctiques no implica la constitució 

de cap vincle laboral entre l’entitat i l’estudiant. 
 
k) Valoració en crèdits, si escau. 
 
l) Quantia i forma de pagament dels ajuts a l’estudi, si s’escau. 
 
m) Quantia i forma de pagament de despeses de gestió a la Universitat, si 

s’escau.  
 
3.2  El document esmentat ha de contenir un apartat de signatura per a 

l’estudiant, que ha de manifestar que aquest coneix i accepta de forma 
expressa totes les condicions de realització de les pràctiques relacionades 
en aquest conveni específic de col·laboració i que es compromet a complir 
totes les obligacions que, d’acord amb les condicions descrites i la 
normativa aplicable, li són exigibles. En aquest mateix apartat, l’estudiant 
s’ha de comprometre de forma expressa a mantenir la confidencialitat i el 
secret professional en relació amb la informació interna i les activitats de 
l’entitat col·laboradora. 

 
4. Règim de permisos dels estudiants 
 
Els estudiants poden absentar-se el temps que sigui indispensable del lloc on 
desenvolupin les pràctiques acadèmiques sempre que es faci necessari per poder 
atendre les obligacions que es derivin de la seva activitat acadèmica o de la seva 
participació en l'activitat dels òrgans de govern i de representació de la 
Universitat, així com per raons de salut o per qualssevol altres supòsits que 
acordin conjuntament l'entitat col·laboradora i la Universitat. 
 
En qualsevol cas, els estudiants han de comunicar les absències referides a 
l'entitat col·laboradora amb antelació suficient i han de presentar els justificants 
corresponents. 
 
5. Protecció de dades 
 
5.1  L’entitat col·laboradora s’ha d’abstenir de fer qualsevol tipus de 

tractament de les dades personals dels estudiants en pràctiques més enllà 
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del que sigui necessari per a la consecució de les finalitats d’aquest 
conveni. De la mateixa manera, es compromet a no manipular, 
transformar ni cedir a tercers aquestes dades o els arxius que continguin, 
fora de l’estricte objecte de la relació subscrita per ambdues parts, així 
com a guardar-los en estricta confidencialitat i a informar l’estudiant de 
la forma en què pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i 
la normativa que la desenvolupa, Reial decret 1720/2007, de 21 de 
desembre, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades. 

 
5.2  L’incompliment directe o indirecte d’aquesta clàusula per part de l’entitat 

col·laboradora comporta la responsabilitat directa pels danys i perjudicis 
que pugui representar per als estudiants acollits en pràctiques o per a la 
Universitat. 

 
6. Assegurança 
 
En el desenvolupament de les pràctiques externes que són objecte d'aquest 
conveni, els estudiants de la Universitat tenen cobertes les prestacions per 
accident, malaltia o infortuni familiar per l’assegurança escolar. En cas 
d'estudiants majors de 28 anys, i per aquells col·lectius que no estiguin coberts 
per l’assegurança escolar, cal que aquests subscriguin una assegurança privada 
que cobreixi les prestacions relatives a aquestes contingències, aquesta 
cobertura ha d’estar vigent en el moment d’inici de les pràctiques. Així mateix, 
els estudiants tenen coberta la responsabilitat civil en què puguin incórrer amb 
ocasió de la realització de les pràctiques, en mèrits de la pòlissa de 
responsabilitat civil col·lectiva subscrita per la Universitat.  
 
Els estudiants afectats per l’obligació del novè punt de la clàusula segona 
gaudiran del sistema de prestacions del règim general de la Seguretat Social. 
 
Si l'entitat col·laboradora requereix algun altre tipus d’assegurança, aquesta 
serà a càrrec de l’estudiant i es farà constar en el document complementari 
previst a la clàusula tercera d'aquest conveni. 
 
7. Reconeixements derivats de les pràctiques 
 
7.1  Finalitzada l’estada de pràctiques, i prèvia petició per part dels estudiants, 

l’entitat col·laboradora ha d’emetre un informe acreditatiu de les 
activitats realitzades, la durada de les pràctiques i el rendiment de 
l’estudiant. 
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7.2  Pel que fa al reconeixement de la tasca realitzada pels tutors designats per 
l’entitat col·laboradora, la Universitat, prèvia petició per part de la 
persona interessada, ha d’expedir un certificat de reconeixement 
institucional, en què han de constar, com a mínim, les característiques de 
la col·laboració, els estudis en què s’ha desenvolupat, el nombre 
d’estudiants tutoritzats i el total d’hores tutoritzades. 

 
8. Vigència 
 
Aquest conveni de col·laboració tindrà vigència per cursos acadèmics i fins a un 
màxim de quatre anys. S’entendrà per prorrogat, si cap de les parts el denuncia 
fefaentment amb tres mesos d’antelació a la data d’expiració del termini, fins a 
un màxim de quatre anys addicionals. La relació s’iniciarà el curs acadèmic 
2019/20. Encara que les parts el denunciïn, les pràctiques iniciades amb 
anterioritat al moment esmentat hauran de ser continuades fins que finalitzin. Es 
podrà prorrogar el conveni per un període de quatre anys addicionals sempre 
que es realitzi abans de la finalització del termini previst inicialment. 
 
9. Causes de resolució  
 
Les causes de resolució del present conveni de cooperació educativa seran: 
 
a) L’expiració del termini de vigència. 
 
b) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
 
c) La impossibilitat sobrevinguda legal o material de donar compliment a 

l’objecte d’aquest conveni. 
 
d) L’incompliment per qualsevol de les parts d’aquest conveni de cooperació 

o dels específics que se signin, de les obligacions assumides per aquest 
conveni, pel conveni específic o per les disposicions aplicables. En aquest 
cas, la part interessada a resoldre anticipadament el conveni ha de 
comunicar la seva intenció a l’altra part amb una antelació mínima de 
quinze dies. 

 
e) Les causes previstes a la legislació aplicable. 

 
10. Drets i deures dels estudiants i dels tutors 
 
Durant la realització de les pràctiques acadèmiques externes, els estudiants 
tindran els drets i les obligacions que estableix l’article 9 del Reial Decret 
592/2014, d’11 de juliol. 
 
El tutor de l’entitat col·laboradora tindrà els drets i les obligacions que estableix 
l’article 11 del Reial Decret 592/2014, d’11 de juliol. El tutor acadèmic de la 
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Universitat tindrà els drets i les obligacions que estableix l’article 12 del Reial 
Decret 592/2014, d’11 de juliol. 
 
11. Bona fe contractual 
 
Les parts signatàries s’obliguen a complir i executar el present conveni sota el 
principi de bona fe contractual, per aconseguir els objectius proposats en els 
antecedents, per la qual cosa col·laboraran en tot el que sigui necessari i 
s’abstindran de fer qualsevol acte que lesioni de manera injustificada els 
interessos de l’altra part. 
 
12. Règim jurídic i resolució de conflictes 
 
Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir de l’aplicació, la interpretació o 
l’execució d’aquest conveni de cooperació, així com dels convenis específics de 
col·laboració que se subscriguin a la seva empara, s’ha de resoldre de mutu 
acord entre les parts. Si això no és possible, les parts renuncien al seu propi fur i 
se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat que resultin competents. 
 
13. Transparència  
 
D’acord amb l’article 14.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Departament 
d’Empresa i Coneixement per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i 
cooperació de la Generalitat, integrarà aquest conveni en el Portal de la 
Transparència. 
 
I com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, per duplicat i a un 
sol efecte, en el lloc i  la  data que figuren a l’encapçalament d’aquest document.  
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),  
 
Per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat      Per la Universitat 
(Signatura i segell)                                           (Signatura i segell) 
 
Sergio Fernandez Mesa   Joan Carbonell ManilsTinent d’Alcalde 
d’Economia i Administració  Facultat de Filosofia i Lletres 
 
Carmen Alonso Higuera 
Secretària General 

 
... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
III 

 



 
 

 
 

 
              Plaça de l’Església, 1  08940 Cornellà de Llobregat 
                  Tel. 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00 
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INFORMACIÓ GENERAL 
 
No es manifesta res al respecte. 
 
I no havent-hi altres assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, a les nou hores i quaranta-cinc minuts, signant aquesta acta 
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 21 de febrer 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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