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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

ACTA NÚM.6/2020 

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

 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les nou hores i trenta minuts, 
del dia 06 de març de dos mil vint, es reuneixen a la sala de sessions d’aquest 
Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada al efecte en els termes legalment 
establerts, els membres integrants de la Junta de Govern Local que a 
continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la 
Presidència del senyor Alcalde, i assistits per mi, la Secretària General. 
 
 

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

 
 
 

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

Aprovar Conveni  SOC-UBICAT 
 

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

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

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

 
DEPARTAMENT/PROGRA
MA - ACCIÓ DE SUPORT 

IMPORT 
CONCEDIT 

Centre 
Gestor 

Codi 
XGL 

Centre locals 
de serveis a 
les empreses 

Suport a la Creació, 
Consolidació i 
Creixement de 

1
40.000,00€ 

Servei Teixit 
Productiu 

19/Y/269948 
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(CLSE) microempreses 

 
 
Atès que, un cop aprovada la concessió d’ajut i acceptada per l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat segons Decret d’Alcaldia núm. 2019/2055, de data 16 de maig, 
s’ha de procedir a la seva formalització amb l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
mitjançant un conveni de col·laboració, la forma de regular l’execució conjunta pels 
dos ajuntament de l’actuació “Suport a la creació, consolidació i creixement de 
microempreses, dins del recurs suport als CLSE del programa de Polítiques del teixit 
productiu del Catàleg de serveis i activitats 2019 de la Xarxa de Governs Locals 2016-
2019 de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès l’informe favorable emès pel Cap de l’Àrea de Gestió de Programes d’Alcaldia. 
 
Atès que s’acompanya amb la proposta de conveni, la preceptiva Memòria, sobre la 
necessitat i oportunitat de la subscripció del conveni. 
 
Atès que la naturalesa d’aquest conveni és administrativa i es regeix per allò que 
disposa la normativa d’aplicació, i concretament el Títol Preliminar de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, els Capítols I  i II del Títol IX de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
Atès  que per la seva gestió i tramitació s’ha tingut en compte el contingut  la circular 
3/2017 de la Secretaria General d’aquest Ajuntament, de 13 de setembre de 2017, 
sobre els convenis administratius. 
 
Atès que en l’expedient figura l’informe de la Secretaria General. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions Plenàries acordades per aquest Ajuntament en sessió 
plenària el 2 de juliol de 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, de data 18 de juliol de 2019. 
 
El President de la Comissió Informativa de Presidència i Economia, a proposta de la 
Tinenta d’alcalde i Regidora delegada de Presidència, una vegada dictaminat per la 
Comissió, proposa a la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, l’adopció dels 
següents : 
 

ACORDS 
  
Primer.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració a formalitzar  entre 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a 
la prestació de serveis a persones emprenedores i empreses en el marc de l’acció 
“Suport a la creació, consolidació i creixement de Microempreses”, per tal de 
desenvolupar l’acció en els termes que figuren en la subvenció sol·licitada i  concedida 
per la Diputació de Barcelona que es fa referència en la part expositiva de la present 



 
 

 
 

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

 

 5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
PACTES 

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



 
 

 
 

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

 

 11 

Vuitè. Extinció. 
 
1.Pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o per incórrer en 

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

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

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

signants. 
 
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un 
requeriment perquè compleixi en un determinat termini amb les obligacions o 
compromisos que es consideren incomplits. Aquest requeriment serà comunicat al 
responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del 
conveni i a les altres parts signats. 
 
Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistís l’incompliment, la part 
que el va dirigir notificarà a les parts signats la concurrència de la causa de resolució i 
s’entendrà resolt el conveni. La resolució del conveni per aquesta causa podrà 
comportar la indemnització dels perjudicis causats si així s’hagués previst. 
 
c) Per decisió judicial declaratòria de la nul.litat del conveni. 

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

lleis. 
 
Novè. Règim jurídic. 
 
Aquest conveni es regeix, per a la seva interpretació i desenvolupament, per les 
presents clàusules, i en tot allò no previst en les mateixes, pels articles del 47 al 53 de 
Llei 40/2015, d’ 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP). 
 
Desè. Jurisdicció. 
 
El present conveni té naturalesa administrativa i està sotmès al règim jurídic de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre (LRJSP). Les discrepàncies que puguin sorgir en la seva 
aplicació seran resoltes per mutu acord de les parts i si fos necessari, es podran acollir 
als Tribunals de la Jurisdicció Contenciós Administrativa que corresponguin. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat  en el lloc i data que s’assenyalen. 
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Cornellà de Llobregat,   Esplugues de Llobregat,  
 
Per l’Ajuntament Cornellà de Llobregat Per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
L’alcalde  L’alcaldessa  
 
 
Antonio Balmón Arévalo  Pilar Díaz Romero 
 
 
 (segells)  
 
La secretària general  El secretari  
 
 
Segon.- Encarregar al Departament de Programes de l’Alcaldia que realitzi el 
seguiment de les obligacions que es contreuen en el conveni. 
 
Tercer.- Comunicar el contingut del present acord a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, a l’empresa municipal PROCORNELLÀ, S.A. i al Departament municipal 
d’Intervenció, pel seu coneixement i efectes, així com a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, als previstos per l’article 309.1 del ROAS. 
 
Quart.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa  la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya.  
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració  i 
cooperació de la Generalitat , acompanyant d’una còpia de la seva formalització, dins 
dels tres mesos següents a aquesta, en els termes i als efectes previstos a la Resolució 
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 2017. 
 

... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 
 
 

 
 

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

 
 

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

Aprovar increment IPC Illa Equipaments 
Almeda 
 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 
Vist el plec de condicions jurídiques i econòmic-administratives que regeix el dret de 
superfície relatiu a l’ús privatiu d’un terreny de propietat municipal de 1.520 m2, 
situat a l’illa d’Equipaments Almeda per la construcció d’un equipament d’ús docent, 
adjudicat a l’Associació Professional d’Empresaris d’Electricitat, Fontaneria, 
Climatització i Afins del Baix Llobregat i en especial el seu article 6, relatiu a la revisió 
de preus, del que resulta que el cànon serà revisable anyalment en base a l’Índex de 
Preus al Consum de l’exercici anterior. 
 
Atès que l’Índex de Preus al Consum corresponent al període desembre 
2018/desembre 2019 és del 0,8%, segons dades facilitades per l’Institut Nacional 
d’Estadística. 
 
Vist l’informe de data 24 de febrer de 2020 del Cap del Departament de Patrimoni. 
 
Atès que l’ adopció d’ aquest acord és competència d’ aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el 2 de juliol de 2019 i que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de data 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió Informativa de 
Territori i Medi Ambient a proposta del Tinent d’Alcalde de Política Territorial i Espai 
públic, proposa l’adopció dels següents: 
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ACORDS 

 
Primer.- Aprovar la revisió del cànon de l’atorgament de l’ús privatiu d’un terreny 
municipal, situat a l’Illa d’Equipaments Almeda, per la construcció d’un equipament 
d’ús docent, mitjançant la cessió d’un dret de superfície, adjudicat a l’Associació 
Professional d’Empresaris d’Electricitat, Fontaneria, Climatització i Afins del Baix 
Llobregat, mitjançant acord de Ple de data 30 d’abril del 2003, per variació de l’Índex 
de Preus al Consum corresponent al període de desembre 2018 / desembre 2019, en 
un 0,8%, i que aplicat sobre l’última renda vigent de 6.171,28.-euros, suposa una 
variació anyal de 49,37.-euros, restant establert al cànon anyal en la quantitat de 
6.220,65.-euros més el 21% d´IVA, i això amb efectes de l’1 de gener de 2020. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l´empresa concessionària Associació Professional 
d’Empresaris d’Electricitat, Fontaneria, Climatització i Afins del Baix Llobregat i a la 
Intervenció Municipal. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte del present Acord a la propera Comissió Informativa de 
Territori i Medi Ambient que es celebri.  

 
... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

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

Aprovar increment IPC Illa Equipaments 
Almeda 
 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 



 
 

 
 

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

 

 15 

Vist el Plec de Condicions Jurídiques i Econòmic-Administratius que regeix el dret de 
superfície relatiu a l’ ús privatiu d’ un terreny de propietat municipal de 2.836,25 m2, 
mitjançant la cessió d’un dret de superfície, situat a l’extrem sud de l’ Illa d’ 
Equipaments Almeda, per la construcció d’ un hotel, adjudicat a l’empresa Envergure 
España, S.L., actualment Louvre Hoteles España, S.L.  i cedit a l’empresa Hotel Grill 
Cornellà, S.L. i  en especial el seu article 6, relatiu a la revisió de preus, del que resulta 
que el cànon serà  revisable anyalment en base al Índex de Preus al Consum de 
l'exercici anterior. 
 
Atès que l’Índex de Preus al Consum corresponent al període desembre 2018 / 
desembre 2019 és del 0,8%, segons dades facilitades per l'Institut Nacional 
d'Estadística. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 3 de setembre de 2008 mitjançant el 
qual es restava assabentat del canvi de denominació social de l’Empresa Envergure 
España, S.L. per la denominació social Louvre Hoteles España, S.L. i s’autoritzava la 
cessió en tots els drets i obligacions de l’empresa Louvre Hoteles España, S.L.  a favor 
de Hotel Grill Cornellà, S.L. del dret de superfície que es descriu al punt primer i que 
inicialment es va adjudicar al l’empresa Envergure España, S.L. i es requeria a les 
empreses Louvre Hoteles España, S.L. i Hotel Grill Cornellà, S.L. perquè formalitzin en 
escriptura pública la cessió. 
 
Vista l’escriptura de cessió de dret de superfície amb número de Protocol 4106 de 
data 30 d’octubre de 2009 signada davant el notari de Barcelona Tomás Giménez 
Duart, per Louvre Hotels España, S.L. i Hotel Grill Cornellà, S.L. 
 
Vist l’informe de data 24 de febrer de 2020 del Cap del Departament de Patrimoni. 
 
Atès que l’ adopció d’ aquest acord és competència d’ aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el 2 de juliol de 2019 i que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de data 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió Informativa de 
Territori i Medi Ambient a proposta del Tinent d’Alcalde de Política Territorial i Espai 
públic, proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la revisió del cànon de l’atorgament de l’ús privatiu d’un terreny de 
propietat municipal de 2.836,25 m2, mitjançant la cessió d´un dret de superfície, 
situat a l’extrem sud de l’ Illa d’ Equipaments Almeda, per la construcció d’ un hotel, 
adjudicat a l’empresa Louvre Hoteles España, S.L. i mitjançant acord de Ple de data 
17 de desembre de 2004 i autoritzada la cessió en tots els drets i obligacions a Hotel 
Grill Cornellà, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 3 de setembre de 
2008, per variació de l’Índex de Preus al Consum corresponent al període de desembre 
2018 / desembre 2019, en un 0,8%, que aplicat sobre l’última renda vigent de 
194.793,83.- euros, suposa una variació anyal de 1.558,35.- euros, restant establert al 
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cànon anyal de l’esmentat dret de superfície, en la quantitat de 196.352,18.- euros 
més el 21 % d´IVA, i això amb efectes de 1 de gener de 2020. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’empresa concessionària “Hotel Grill Cornellà, 
S.L.” i a  la Intervenció Municipal. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte del present Acord a la propera Comissió Informativa de 
Territori i Medi Ambient que es celebri. 

 
... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 

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

Aprovar increment IPC Plaça 
de Vic 

 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 
Vist el Plec de Condicions Jurídiques i Econòmic-Administratives que regeix la 
concessió administrativa de l’ús privatiu del subsòl del terreny municipal, situat a la 
Plaça de Vic (entre els carrers Josep Cuxart i Parc Alps), destinat a la construcció d’un 
aparcament soterrani, adjudicat a  l’empresa “MERCADONA, Societat Anònima“ i en 
especial el seu article 8, relatiu a la revisió de preus, del que resulta que el cànon serà 
revisable anyalment d’acord amb les variacions percentuals experimentades en el 
conjunt nacional pel sistema de Índex de Preus al Consum, elaborat per l’Institut 
Nacional d’Estadística. 
 
Atès que l’Índex de Preus al Consum corresponent al període octubre  2018 / octubre 
2019 és del 0,1%, segons dades facilitades per l'Institut Nacional d'Estadística. 
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Vist l’informe de data 26 de febrer de 2020 del Cap del Departament de Patrimoni. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el 2 de juliol de 2019 i que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de data 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió Informativa de 
Territori i Medi Ambient a proposta del Tinent d’Alcalde de Política Territorial i Espai 
públic, proposa l’adopció dels següents: 
 

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar la revisió del cànon de la concessió administrativa de l’ús privatiu 
del subsòl del terreny municipal, situat a la Plaça de Vic (entre els carrers Josep Cuxart 
i Parc Alps), destinat a la construcció d’un aparcament soterrani, adjudicat a 
l’empresa “MERCADONA, Societat Anònima”, mitjançant acord de la Comissió de 
Govern de data 25 de juliol de 2001, per variació de l’Índex de Preus al Consum 
corresponent al període octubre 2018 / octubre 2019 en un  0,1 % i que aplicat sobre 
l’última renda vigent de 12.321,28.- euros que suposa una variació anyal de 12,32.- 
euros, restant establert el cànon anyal de l’esmentada concessió, en la quantitat de 
12.333,60.- euros, i això a partir del dia 1 de novembre de 2019. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’empresa concessionària “MERCADONA, Societat 
Anònima”, i a la Intervenció Municipal. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte del present Acord a la propera Comissió Informativa de 
Territori i Medi Ambient que es celebri. 

 
... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 

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

Aprovar increment IPC local 
Annex Mercat Sant Ildefons 
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Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 
Vist el Plec de Condicions Jurídiques i Econòmic-Administratives que regeix la 
concessió administrativa de l’ús privatiu d’un local comercial destinat a la venda de 
llibres, música, material didàctic, joguines, llibreria, papereria i altres elements 
relacionats amb la cultura, annex al Mercat Sant Ildefons, de Cornellà de Llobregat,  
adjudicat a l’ empresa “ABACUS, SCCL “, i  en especial el seu article 6, relatiu a la 
revisió de preus, del que resulta que el cànon serà revisable anyalment en base l’Índex 
de Preus al Consum de Catalunya de l’exercici anterior. 
  
Atès que l’Índex de Preus al Consum de Catalunya corresponent a l’exercici 2019, és 
del 0,9% segons dades facilitades per l’IDESCAT. 
Vist l’informe de data 2 de març de 2020 del Cap del Departament de Patrimoni. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el 2 de juliol de 2019 i que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de data 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió Informativa de 
Territori i Medi Ambient a proposta del Tinent d’Alcalde de Política Territorial i Espai 
públic, proposa l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la revisió  del cànon  de la concessió administrativa de l’ús privatiu 
d’un local comercial destinat a la venda de llibres, música, material didàctic, joguines, 
llibreria, papereria i altres elements relacionats amb la cultura, annex al Mercat Sant 
Ildefons de Cornellà de Llobregat, atorgat  a l’empresa “ABACUS, S.CCL.” segons 
acord de la Junta de Govern Local de data 30 de juny de 2010 i posat a disposició 
d’ABACUS, SCCL l’esmentat edifici segons acord de la Junta de Govern Local de data 9 
de novembre de 2011, per variació de l’Índex de Preus al Consum de Catalunya 
corresponent a l’exercici anterior (2019), en un 0,9%, i que aplicat sobre l’última 
renda vigent de 62.931,35.-€ suposa una variació anyal de 566,38.-€, restant 
establert el cànon de l’esmentada concessió  administrativa en la quantitat de 
63.497,73.-€ anyals i allò amb efectes del dia 18 de novembre de 2019. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’empresa “ABACUS, SCCL - Societat Unipersonal”, 
i a la Intervenció Municipal. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
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19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte del present Acord a la propera Comissió Informativa de 
Territori i Medi Ambient que es celebri. 
 

... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

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

Aprovar conveni col.laboració, 
“Iimplantació aparcaments d’intercanvi 
 a parades de transport públic”. 
 

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

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar la subscripció del CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ÀREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER 
A LA IMPLANTACIÓ D’APARCAMENTS D’INTERCANVI A PARADES DE TRANSPORT 
PÚBLIC, el text literal del qual figura al final del present acord , i facultar a l’ Alcalde 
d’aquesta corporació, senyor Antonio Balmón Arévalo, per a la seva formalització.    
 
Segon. – Comunicar el present acord a les restants parts signants del conveni i a 
l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals pel seu coneixement i efectes, així com a la 
Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, als efectes 
previstos per l’article 309.1 del ROAS. 
 
Tercer.- Donar compte del present Acord en la propera Comissió Informativa de 
Presidència i Economia 
 
Quart. - Difondre el contingut d’aquest acords en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord al Registre de Convenis de col·laboració i 
cooperació de la Generalitat, acompanyat d’una còpia de la seva formalització, dins 
dels tres mesos següents a aquesta, en els termes i als efectes previstos a la Resolució 
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 2017. 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A LA IMPLANTACIÓ 
D’APARCAMENTS D’INTERCANVI A PARADES DE TRANSPORT PÚBLIC 
 
 

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

ACTUEN 
 
D’una part, l’Il·lm. Sr. Antoni Poveda Zapata, en nom i representació de l’AMB com a 
Vicepresident de l’Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB, en virtut del 
seu nomenament i en ús de les atribucions que li confereix la Delegació de la 
Presidència d’1 d’agost de 2019 (BOPB 7 d’agost de 2019) i facultat per a la signatura 
d’aquest conveni per acord de la Junta de Govern de l’AMB, de data ....  de  ..... de 
2020, assistit en aquest acte pel senyor Marcel·lí Pons Duat, Secretari General de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, nomenat per Decret de Presidència, de data 26 de 
novembre de 2018, actuant les funcions de fe pública segons disposa l’apartat i) de 
l’article 3.2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació nacional, i en exercici de 
les seves funcions de fedatari i d’assessorament legal preceptiu, segons preceptua 
l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
D’altra, el Sr. Antonio Balmón Arévalo, com a Alcalde de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, en execució de les atribucions que li confereix l’article 21.1 b) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 53 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, i en execució de l’acord de la Junta de Govern Local de 
data...de.....de 2020, assistit en aquest acte per la senyora Carmen Alonso Higuera, 
Secretària General de la corporació, actuant les funcions de fe pública segons disposa 
l’apartat i) de l’article 3.2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula 
el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació nacional, i en 
exercici de les seves funcions de fedatari i d’assessorament legal preceptiu, segons 
preceptua l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local.. 
 
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per obligar-se i  
 

MANIFESTEN 
 

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

 
PACTEN 

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

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

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

reservades que s’hagin acordat de forma conjunta que donin servei a tota la 
xarxa d’aparcaments d’intercanvi, per tal d’incorporar les noves places que 
s’acordin. 

 
 Adaptar l’aplicació per a smartphones i web (AMB aparcaments d’intercanvi) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat modificarà la normativa municipal 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

seva pròrroga. 
 
b) L’acord unànime dels signants. 
 
c) Per l’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part 

d’algun dels signants. En aquest cas, es notificarà a la part incomplidora un 
requeriment perquè compleixi les obligacions incomplertes, atorgant un 
termini de 3 mesos. Si un cop transcorregut el citat termini l’incompliment 
persistís, es notificarà a la part incomplidora la concurrència de la causa 
d’extinció i s’entendrà resolt el conveni. 

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

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

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

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

 
Per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, 
 

 Per l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, 
 

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

 L’Alcalde  
 
 
 
 
Sr. Antoni Balmón Arévalo  

 
El Secretari General  
 
 
Sr. Marcel·lí Pons Duat                             

  
La Secretària General  
 
 
Sra. Carmen Alonso Higuera  

   

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

 
 
 
 

V 
 

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 cinquanta 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 22 de maig 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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