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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

ACTA NÚM.09/2020 

 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 05 DE 
JUNY DE 2020. 
 

 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les nou hores i trenta minuts, 
del dia 05 de Juny de dos mil vint, 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, pel procediment excepcional de sessió a distància per mitjans 
electrònics, 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 
 
Interventora Accidental           Sra. Irene Pascual Pascual 
 

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA 
 
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, abans de passar a 
despatxar els assumptes que integren l’Ordre del Dia, es pregunta als 
assistents si es troben en territori espanyol, a efectes de donar compliment a 
les exigències contingudes a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Una vegada efectuades pels assistents les seves declaracions de trobar-se en 
territori espanyol, l’Alcaldia-Presidència indica que s’iniciï la presentació, 
debat i votació dels assumptes que integren l’Ordre del Dia d’aquesta sessió, 
que són els que a continuació es relacionen: 
 

 
 

COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 
 
 
 

PROPOSTES DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES MEDIAMBIENTALS I COMUNITÀRIES   
 
Punt  vinti-i-dosé .- 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 

 
 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Polítiques 
Mediambientals i Comunitàries , que textualment diu: 
... 
 
Donat que l’objecte d’aquest Conveni és establir els termes de col·laboració entre el 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
en la seva qualitat d’entitat col·laboradora, en el marc del Programa “SOC-UBICAT”. 
 
Atès que el dia 9 de juliol de 2019, es va publicar al DOGC núm. 7913, la Resolució 
TSF/1845/2019, de 26 de juny, per la qual sobre la convocatòria per a l’any 2019 per 
a la concessió de subvencions per a la realització del Programa “SOC-UBICAT”, 
d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la Inclusió Social.  
 
Donat que aquesta convocatòria es regeix mitjançant les bases publicades amb data 
09/08/2018 al DOGC núm.7682 de l’Ordre TSF/143/2018, de 3 d’agost, per la qual 
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s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització 
del Programa “SOC-UBICAT”. 
 
Atès que amb data 25 de juliol de 2019, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat va 
formalitzar sol·licitud de subvenció per al desenvolupament del projecte “SOC-
UBICAT”, amb un import sol·licitat de 146.144,01€.  
 
Atès que el 17 de desembre de 2019, el SOC publica Resolució d’atorgament, atribuint 
a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat una subvenció per al desenvolupament del 
programa “SOC-UBICAT” una quantitat de 86.135,41€; atenent a la valoració 
efectuada del projecte tècnic presentat amb la sol·licitud. 
 
Donat que en atenció i compliment de la Base 5.2 de l’ordre esmentada, l’assistència i 
participació per part de les persones destinatàries del programa comportarà el dret a 
percebre incentius econòmics per tal de cobrir les possibles despeses relacionades 
amb la conciliació familiar, i s’explicita que les entitats beneficiàries de la subvenció 
en el marc del Programa “SOC-UBICAT” tindran la consideració d’entitats 
col·laboradores del SOC als efectes de la gestió i el pagament dels incentius a les 
persones participants, que s’hauran d’abonar sempre que es compleixin els requisits 
d’assistència i participació. En aquest sentit la Base 5.2, obliga a la formalització amb 
el SOC d’un conveni de col·laboració en atenció amb el que preveu l’article 16 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre. 
 
Atesa la necessitat de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, mitjançant el  
departament de Polítiques d’Ocupació, de fomentar en el marc dels serveis 
d’orientacióprofessional aquells programes personalitzats d’informació, 
acompanyament, motivació i assessorament atenent a la diversitat de perfils 
d’usuaris, i que això ha de permetre abordar els processos d’orientació millorant 
l’autoconeixement de capacitats, interessos i perfils ocupacionals, per així gestionar i 
planificar itineraris de millora de la ocupabilitat. 
 
Atès que el Conveni no suposa cap cost econòmic per l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, atès que el cost dels incentius econòmics forma part de l’atorgament de la 
subvenció per l’execució del projecte UBICA’t, tal i com s’ha esmentat anteriorment i 
que les prestacions que constitueixen l’objecte del conveni no tenen caràcter 
contractual, tal com determina l’article 47.1 de la LRJSP i el conveni compleix els 
requeriments de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i 
resta de la normativa aplicable. 
 
Donat que el conveni que es proposa és un conveni marc d’aplicació al conjunt del 
territori català proposat pel Servei d’ocupació de Catalunya, com a entitat 
responsable del programa “SOC UBICAT” 2019 i atenent a aquesta circumstància el 
conveni que es proposa no està subjecte a modificacions per part dels ens locals 
beneficiaris del programa anteriorment citat. 
 
Vista la disposició addicional tercera del RD 463/2020, de 14 de març, de declaració 
de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel 
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COVID-19, de suspensió de termes i interrupció de terminis per a la tramitació de 
procediments de les entitats del sector públic, fins que perdi la seva vigència aquesta 
disposició o les seves eventuals pròrrogues. 
 
Atès el RD 465/2020, de 17 de març, pel que es modifica el RD 463/2020, en virtut del 
qual les entitats del sector públic podran acordar de forma motivada la continuación 
d’aquells procediments administratius que vinguin referits a situacions estretament 
vinculades als fets justificatius de l’estat d’alarma o que siguin indispensable per a la 
protecció de l’interès general o per al funcionament bàsic dels serveis. 
 
Atès que el cap de Polítiques d’Ocupació ha emès Informe de continuïtat d’aquest 
expedient donat que la principal funció d’aquest conveni és la gestió dels incentius 
econòmics que marca el programa del SOC per a les persones beneficiàries fet que 
considerem és esencial en un moment com l’actual, donat que el programa “UBICA’T” 
té com a objectiu esencial acompanyar a persones aturades de la ciutat a configurar 
itineraris d’inserció laboral. 
 
Vista amés la Memòria Justificativa del Cap de Polítiques d’Ocupació i l’informe del 
Cap Administratiu d’Educació i Política Social. 
 
Atès que l’adopció d’aquest Acord es competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions en matèria Plenària acordades per aquest Ajuntament 
ensessió plenària el 2 de juliol de 2019, que va ser publicada al Butlletí de la Província 
de Barcelona de data 18 de juliol de 2019, la Presidenta de la Comissió Informativa a 
proposta del regidor delegat de Polítiques Comunitàries, una vegada dictaminat per 
la Comissió, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Continuar la tramitació del present expedient per les raons que s’indiquen a 
la part expositiva. 
 
Segon.- 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’entitat beneficiària 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, i facultar al Sr. Sergio Gómez Márquez, regidor 
delegat de Polítiques Comunitàries, adscrit a l’àrea de Polítiques Mediambientals i 
Comunitàries per a la seva formalització, mitjançant la subscripció del document, el 
text literal del qual figura al final del present acord. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a les restants parts signants del conveni pel seu 
coneixement i efectes. 
 
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 disposen 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. 
 
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 EL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
I L’ENTITAT BENEFICIÀRIA L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT EN EL 
MARC DEL PROGRAMA “SOC-UBICAT”.  
 
REUNITS: 
 
D’una part, la senyora Ariadna Rectoret i Jordi, directora del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya, en ús de les facultats que li són conferides d’acord amb l’article 27 de 
laLlei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya. 
 
D’altra part, el senyor Sergio Gómez Márquez en qualitat de regidor delegat de 
Polítiques Comunitàries, adscrit a l’àrea de Polítques Medioambientals i 
Comunitàries, en virtut del Decret d’Alcaldia 3622/2019, de 30 de setembre, i facultat 
per l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data ……..................... 
assistit per la Senyora Carmen Alonso Higuera, secretària general de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, als efectes de fe pública previstos per l’article 3.2 del Real 
Decret 128/2018, de 16 de març, que dóna fe de l’acte. 
 
MANIFESTEN: 
 
I. Que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, regulat a la Llei 13/2015, de 9 de 
juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 
és un organisme autònom de naturalesa pública i de caràcter administratiu, adscrit al 
Departament de Treball Afers Socials i Famílies, responsable de l’ordenació, el 
desenvolupament, l’execució, el seguiment i l’avaluació dels serveis i programes que 
despleguen la política d’ocupació de Catalunya, en el marc legal vigent. 
 
El sistema d’ocupació de Catalunya s’ha d’ajustar a uns principis rectors, entre els 
quals es troba el de cooperació i coordinació. Aquest principi s’ha de tenir en compte, 
especialment, en aquells serveis i programes que realitzin les administracions locals. 
 
II. Que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en virtut de ORDRE TSF/143/2018, de 
3 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la realització del Programa UBICAT d’acompanyament a la inserció 
i suport ocupacional per a la inclusió social. 
 
III. Les actuacions ocupacionals a desenvolupar en el marc del Programa 
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“SOC-UBICAT” són: 
 
a) Actuació d’orientació sociolaboral. 
b) Actuacions de coneixement de l’entorn productiu i d’apropament a les empreses. 
c) Recursos per a la capacitació del personal tècnic. 
 
IV. L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat compleix amb els requisits i obligacions 
previstes ORDRE TSF/143/2018, de 3 d’agost, per ser beneficiària de les subvencions  
previstes per desenvolupar les actuacions a), b) i c) de l’anterior apartat i la gestió i 
abonament dels ajuts de transport i incentius previstos a la base 5.2 de l’esmentada 
Ordre. 
 
V. En data 25 de juliol de 2019, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha presentat al 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya una sol·licitud de subvenció per al Programa 
“SOC-UBICAT” i en data 17 de desembre de 2019, el/la director/a del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya ha dictat Resolució d’atorgament, per la qual se 
subvencionen les actuacions previstes en el programa presentades per l’esmentada 
entitat. 
 
Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a l’eficàcia d’aquest Conveni 
que subscriuen amb les següents 
 
CLÀUSULES: 
 
Primera. Objecte. 
 
L’objecte d’aquest Conveni és establir els termes de col·laboració entre el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en la seva 
qualitat d’entitat col·laboradora, en el marc del Programa “SOC-UBICAT”. 
 
D’acord amb la base 5.2 de l’ORDRE TSF/143/2018, de 3 d’agost, les entitats 
beneficiàries col·laboraran amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en la gestió i 
l’abonament dels ajuts de transport i els incentius a les persones participants en el 
programa que els abonarà sempre que compleixin amb els requisits d'assistència 
efectiva i acreditada en les actuacions a) i b) previstes a la base 5.1 de l’Ordre 
esmentada. 
 
Segona. Compromisos de les parts. 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat atendrà a un mínim de 18 persones 
pertanyents al col·lectiu de desocupació de llarga durada i un mínim de 29 persones 
pertanyents al col·lectiu generalista, d’acord amb la resolució d’atorgament de data 
17/12/2019, i amb número d’expedient SOC034/19/00018. 
 
L’entitat beneficiària comprovarà que totes les persones participants en el Programa 
“SOC-UBICAT” estiguin inscrites en l’oficina de treball corresponent com a 
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demandants d’ocupació no ocupats (DONO) o com a demandants d’ocupació (DO), 
segons escaigui. 
 
Per als ajuts de transport i incentius destinats a la persona participant, l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat rebrà mitjançant la resolució d’atorgament un import màxim 
equivalent al 14 per cent de la quantia atorgada per a l’actuació d’orientació 
sociolaboral. 
 
Les persones participants en el programa “SOC-UBICAT” podran rebre un ajut de 
transport i/o un incentiu econòmic condicionat a la seva participació en el programa 
d’acord amb el següent: 
 
1. Requisits generals: les persones participants en les actuacions a) i b) de la base 5.1 
de l’annex 1 de l’Ordre, han d’assistir i acreditar les assistències a les actuacions 
abans esmentades. La persona participant no tindrà dret a percebre cap ajut de 
transport i/o incentiu per als dies no assistits. 
 
2. Requisits específics per als ajuts de transport: que l’espai on es duen a terme les 
accions indicades estiguin ubicats en un municipi diferent del lloc de residència 
habitual de la persona participant. 
 
Excepcionalment: en el cas que la persona participant resideixi en el mateix municipi 
on es realitzin les accions previstes, l’entitat beneficiària podrà abonar aquest ajut en 
atenció a les situacions de vulnerabilitat o manca de recursos econòmics. 
 
3. Requisits específics pels incentius: les persones que tenen al seu càrrec la cura 
d’infants o familiars dependents i que necessiten d’un ajut econòmic per poder 
conciliar la seva vida familiar amb l’assistència a les diferents actuacions.   
 
Excepcionalment: es podrà abonar aquest incentiu en el cas de persones que, malgrat 
no tenir al seu càrrec la cura infants o familiars dependents, en atenció a les 
situacions de vulnerabilitat o manca de recursos econòmics. 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat haurà d’abonar aquests ajuts de transport i 
incentius per persona participant d’acord amb les següents quanties: 
 
Ajuts de transport Incentius 
 
Per a totes les demarcacions d’acord amb la zona de l’Autoritat Territorial de 
Mobilitat corresponent: 
 
Zona 1: un mòdul de 3,00 euros per sessió. 
10 euros per dia assistit 
Aquesta és una quantia fixa diària, no es pot 
 
Zona 2: mòdul de 4,50 euros per sessió. 
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Zona 3 o més: mòdul de 6,00 euros per sessió.prorratejar. 
 
L’entitat beneficiària pagarà aquest incentiu a la persona participant mitjançant taló 
bancari, transferencia bancària o lliurament en metàl·lic i n’haurà de quedar 
constancia de la seva recepció mitjançant un rebut signat per la persona participant, 
amb l’imprès normalitzat. L’entitat beneficiària no efectuarà lliuraments en metàl·lic 
superiors als 2.500 euros per expedient. 
 
L’entitat beneficiària no destinarà a altres activitats i accions del programa, les  
quanties romanents corresponents als ajuts de transport i incentius no abonats a les 
persones participants. 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat haurà de justificar la correcta distribució dels 
fons rebuts en concepte d’ajuts de transport i incentius davant del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya en la justificació econòmica que presenti l’entitat local en el 
termini de dos mesos a partir de la finalització de l’execució del programa “SOC-
UBICAT”. La justificació aquests ajuts de transport i incentius per a les persones 
participants haurà d’estar desglossada i diferenciada de la resta d’actuacions 
subvencionables atorgades a l’entitat local. 
 
Els ajuts de transport i incentius s’han d’haver produït mentre la persona està 
participant en el programa i dins el període d’execució del mateix. Així mateix, han 
d’estar pagats a les persones participants abans de la finalització del termini de 
presentació de la memòria justificativa i comptabilitzades a l’exercici pressupostari 
corresponent. 
 
Tercera. Terminis d’execució del programa. 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat iniciarà el Programa “SOC-UBICAT” a partir de 
l’endemà de la resolució d’atorgament a les entitats beneficiàries, tindrà una durada 
mínima de 12 mesos i finalitzarà 31 de desembre de 2020. 
 
Quarta. Control i seguiment de les actuacions. 
 
Les actuacions de verificació per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de les 
accions objecte d’aquest Conveni seran de dos tipus: 
 

 Verificacions administratives, que tenen per objecte garantir que les 
declaracions justificatives de despeses presentades per l’entitat beneficiària 
estiguin suportades per documentació justificativa (factures, nòmines, 
extractes bancaris, etc.) 

 

 Verificacions sobre el terreny, que tenen per objecte comprovar l’efectiva 
realització de les accions objecte d’aquest Conveni i/o les obligacions dels 
beneficiaris. Aquestes verificacions s’efectuaran durant l’execució del 
projecte. 
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Així mateix, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya realitzarà actuacions 
específiques de control arran de denúncies o de l’existència d’indicis de frau o 
irregularitats en l’execució de l’activitat finançada a l’empara d’aquest Conveni. 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat s’ha de sotmetre a les actuacions de verificació 
i de control que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya consideri necessàries i a les 
de control efectuades pels organismos competents de l’administració autonòmica i 
estatal. 
 
Des de l’Àrea de Nous Projectes d’Ocupació i Innovació Social es realitzaran totes 
aquelles activitats d’anàlisi continuat i d’acompanyament a les entitats, de caire 
tècnic i qualitatiu, durant la fase d’implementació o execució de les actuacions 
subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb l’objectiu de facilitar 
la consecució dels objectius previstos que van motivar l’atorgament. 
 
Cinquena. Difusió i Publicitat. 
 
L’entitat beneficiària de la subvenció ha de donar l’adequada publicitat al carácter 
públic del finançament del programa i de les actuacions objecte de subvenció segons 
s’estableixen en l’apartat k) de la base 23 i la base 31 de l’annex 1 de ORDRE 
TSF/143/2018, de 3 d’agost, sobre les obligacions de les entitatsbeneficiàries i d’acord 
amb el que preveu l’article 31 del Reglament de la Llei general de subvencions 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. 
 
En totes les actuacions directament relacionades amb el Programa “SOC-UBICAT”, les 
mesures de publicitat que han d’adoptar les entitats beneficiàries de les subvencions 
són les següents: 
 

 Inclusió de la imatge institucional del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, 
del Servicio Público de Empleo Estatal i el Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social. 

 

 Llegenda relativa al finançament públic en cartells, plaques, materials 
impresos, mitjans electrònics o audiovisuals o bé esments realitzats als 
mitjans de comunicació, que digui “Aquest projecte està subvencionat pel 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social – Servicio Público de Empleo Estatal en el 
marc del Programa UBICAT”. 

 
Sisena. Prevenció de riscos laborals 
 
Ambdues parts compliran la normativa de prevenció de riscos laborals, d’acord amb 
la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, el reial decret 39/1997, d’1 de gener, 
pel qual s’aprova el reglament dels serveis de prevenció, així com d’acord amb les 
modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de 
reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 
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Així mateix, ambdues parts compliran amb l’obligació de respectar la igualtat de 
tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptaran mesures 
adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. 
 
Setena. Protecció de dades de caràcter personal. 
 
Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei orgánica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals, (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018, i al que estableix 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 i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i en 
aquest sentit, exclusivament es podran tractar les dades personals facilitades per a la 
realització de les activitats objecte del present Conveni en els termes que en ell 
s’estableixen i d’acord amb les instruccions facilitades. 
 
Vuitena. Règim jurídic. 
 
El present Conveni té naturalesa administrativa i regeix en la seva interpretació i 
desenvolupament l’ordenament jurídic administratiu. 
 
Les parts es comprometen a respectar la normativa específica vigent relativa a les 
actuacions que s’han de desenvolupar i en tot allò no regulat per aquest conveni, será 
d’aplicació de virtut de ORDRE TSF/143/2018, de 3 d’agost, per la qual s’aproven les 
bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 
i la RESOLUCIÓ TSF/1845/2019, de 26 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a 
l’any 2019 per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa SOC-
UBICAT (Codi BDNS 465049). 
 
Novena. Resolució i interpretació. 
 
Seran causes de resolució d’aquest Conveni el mutu acord entre les parts o 
l’incompliment per alguna d’elles de les clàusules d’aquest Conveni. 
 
Les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment d’aquest 
Conveni seran resoltes de mutu acord entre les parts, sens perjudici de la competència 
de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Desena. Vigència. 
 
Aquest Conveni produirà efectes a partir de l’endemà de la seva signatura fins a la 
finalització de les actuacions, la presentació de la justificació econòmica i de la seva 
revisió i sens perjudici del què preveu la clàusula tercera. 
 
Les parts accepten les estipulacions precedents i en prova de conformitat signen 
aquest 
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... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Punt vint-i-tresé.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i aquest Ajuntament, per a la instal·lació i 
la gestió de les marquesines a les parades d’autobús del municipi. 
 

Aprovar conveni “marquesines  
parades bus” 

 
 
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 INSTAL·LACIÓ I LA GESTIÓ DE LES MARQUESINES A LES 
PARADES D’AUTOBÚS DEL MUNICIPI”. 
 
Vist que es tracta d’un conveni de col·laboració interadministrativa que té per objecte 
la col·laboració entre l’ AMB i l’Ajuntament per a la millora de la qualitat de les 
condicions d’espera a les parades d’autobús del municipi, així com establir la forma i 
les condicions que han de regir en l’esmentat procés d’instal·lació de les marquesines i 
el seu finançament. 
 
Vist l’informe de la Cap de l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals que considera 
favorable la subscripció del conveni entre l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Vist que s’acompanya amb la proposta la preceptiva Memòria justificativa, subscrita 
per l’ enginyer de mobilitat, la Cap de l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals i la 
Tinenta d’Alcalde de Presidència, sobre la necessitat i oportunitat de la subscripció del 
conveni. 
 
Vist el que regula l’art. 47 i següents de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic 
del Sector Públic i la regulació relativa als convenis recollida als articles 303 a 311 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals. 
 
Vistes les circulars 1/2017 i 3/2017 de la Secretaria General d’aquest Ajuntament, 
sobre els convenis administratius i 1/2019 relativa a les exigències formals dels 
Acords com a conseqüència de la implementació de l’Administració electrònica. 
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Vista la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 març, de 
declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19, en virtut de la qual se suspenen termes s’interrompen els 
terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic, fins al 
moment en que perdi vigència aquesta disposició o les seves eventuals pròrrogues. 
 
Vist que el Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel que es modifica el Reial Decret 
463/2020, va introduir la possibilitat que les entitats del sector públic puguin acordar 
motivadament la continuació de procediments administratius referits a situacions 
estretament vinculades als fets justificatius de l’estat d’alarma o que siguin 
indispensables per a la protección de l’interès general o per al funcionament bàsic 
dels serveis. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals amb el vist-
i-plau de la Tinenta d’Alcalde de Presidència relatiu a la necessitat d’aprovar 
l’esmentat conveni atenent a raons d’interès general i funcionament d’un servei 
essencial. 
 
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.-Declarar la continuïtat del procediment relatiu a l’aprovació del conveni entre 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per a la 
instal·lació i la gestió de les marquesines a les parades d’autobús del municipi. 
 
Segon.- Resoldre i deixar sense efectes el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ÀREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER 
A LA INSTAL·LACIÓ I LA GESTIÓ DE LES MARQUESINES A LES PARADES D’AUTOBÚS 
DEL MUNICIPI, de data 17 de novembre de 2016 i signat el 12 de desembre de 2016. 
 
Tercer.- Aprovar la subscripció del CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ÀREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER 
A LA INSTAL·LACIÓ I LA GESTIÓ DE LES MARQUESINES A LES PARADES D’AUTOBÚS 
DEL MUNICIPI, 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. 
 
Quart. - 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 
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Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, als efectes previstos per l’article 
309.1 del ROAS. 
 
Cinquè. - 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. 
 
Sisè.- Comunicar aquest acord al Registre de Convenis de col·laboració i cooperació 
de la Generalitat, acompanyat d’una còpia de la seva formalització, dins dels tres 
mesos següents a aquesta, en els termes i als efectes previstos a la Resolució de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 2017. 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A LA INSTAL·LACIÓ I LA GESTIÓ 
DE LES MARQUESINES A LES PARADES D’AUTOBÚS DEL MUNICIPI REUNITS 
 
D’una part, l’Il·lm. Sr. Antoni Poveda Zapata, com a Vicepresident de l’Àrea de 
Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (d’ara en 
endavant, AMB), amb NIF: P-0800258-F i domicili al carrer 62, número 16-18, Zona 
Franca (08040) de Barcelona, assistit pel Secretari General Sr. 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, Cornellà de Llobregat de Barcelona, assistit per la Secretària 
General d’aquest Ajuntament, Sra. 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 de l’1 d’agost de 2019 (BOPB de 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 
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7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 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 Sra. 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. 
 
El Consell Metropolità de l’AMB, en sessió de data 28 de març de 2017, va aprobar 
l’adjudicació del contracte, per procediment obert, de la fabricació, el 
subministrament, la instal·lació, el manteniment, la gestió, el trasllat i la retirada de 
marquesines a les parades d’autobús de diversos municipis de l‘àmbit metropolità 
(exp. 1710/16), que tenia una durada prevista de 7 anys naturals des de la seva 
formalització. 
 
El passat 21 de maig de 2019, el Consell Metropolità va acordar iniciar l’expedient per 
a procedir a la resolució del contracte de manteniment, gestió, subministrament i 
instal·lació de marquesines a les parades d’autobús de diversos municipis de l’àmbit 
metropolità, adjudicat a l’empresa IMPURSA, S.A.; i ordenar al concessionari la 
continuïtat de la prestació del servei en els termes previstos al contracte fins que 
s’hagi conclòs una nova adjudicació per aquest objecte, data en la qual es procedirà a 
la resolució definitiva i liquidació de l’esmentat contracte. En aquest sentit, està 
previst que properament s’iniciï la tramitació d’una nova licitació que comportarà la 
formalització d’un nou contracte per a la fabricació, subministrament, instal·lació, 
manteniment, gestió, trasllat i retirada de marquesines i panells d’informació a 
l’usuari a les parades d’autobús de diversos municipis de l‘àmbit metropolità. 
 
II.- FINALITAT DEL CONVENI. 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir un marc formal de col·laboració entre 
l’Ajuntament i l’AMB per tal de dur a terme el subministrament i la instal·lació de 
noves marquesines, la neteja, el manteniment i la gestió de totes les marquesines, 
noves i existents, a les parades d’autobús del municipi, així com també l’explotació 
publicitària dels suports publicitaris associats a aquestes marquesines. 
 
Les marquesines són elements de mobiliari urbà que permeten delimitar un espai 
d’espera dels autobusos, còmode i accessible, a les parades on s’instal·len. Així 
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mateix, impliquen una millora de la qualitat de la informació sobre el servei que es 
pot oferir a l’usuari. 
 
L’Ajuntament i l’AMB reconeixen l’interès en incorporar les marquesines del municipi 
al present contracte i a la nova adjudicació per a la fabricació, el subministrament, la 
instal·lació, el manteniment, la gestió, el trasllat i la retirada de marquesines 
associades a les parades d’autobús del municipi, amb l’objectiu de permetre una 
millora en la quantitat i la qualitat de les marquesines del municipi. 
 
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, 
segons l’article 14.B apartat e) de la mateixa Llei, és competència de l’AMB la 
coordinació i la gestió, per delegació dels ajuntaments, dels serveis complementaris 
de la mobilitat que comporten l'ús especial o privatiu de la via pública. 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat actua en base a les competències previstes als 
articles 25.1 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i article 158 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ensl locals, en quant a la competència per promoure activitats i serveis 
públics que contribueixin a satisfer necessitats dels i les ciutadanes i, en el mateix 
sentit, a l’article 66.1 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. 
 
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’AMB i l’Ajuntament per a la 
millora de la qualitat de les condicions d’espera a les parades d’autobús del municipi, 
així com establir la forma i les condicions que han de regir en l’esmentat procés 
d’instal·lació de lesmarquesines i el seu finançament. 
 
SEGON.- ACTUACIONS A REALITZAR. 
 
La xarxa inicial de marquesines i de suports publicitaris associats és la que consta en 
l’annex 1 del conveni. Una vegada s’hagi instal·lat qualsevol nova marquesina, 
aquesta passarà a formar part de la xarxa de marquesines de gestió de l’AMB. 
 
Les marquesines que s’instal·laran seran d’un disseny similar a les existents a la xarxa 
de gestió de l’AMB i amb caràcter general les dimensions en planta seran de 4,0 m x 
1,6 m. 
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Les marquesines s’instal·laran a aquelles parades d’autobús del municipi que es 
decideixi de forma acordada entre l’AMB i l’Ajuntament, sota criteris de disponibilitat 
d’espai a la vorera, de demanda de viatgers i d’equilibri territorial; i sempre 
respectant els requeriments d’accessibilitat i de col·locació previstos a la normativa 
vigent. 
 
Les marquesines que s’instal·lin disposaran dels elements habituals per al descans i 
aixopluc dels usuaris i de l’espai per a la informació estàtica del servei (plànols i tires 
horàries). 
 
TERCER.- DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS. 
 
Les parts amb la signatura del present conveni s’obliguen a dur a terme el procés de 
la forma següent: 
 

 L’AMB es farà càrrec del contracte de subministrament, instal·lació, neteja, 
manteniment, gestió i explotació publicitària de les marquesines a les 
parades d’autobús del municipi. 

 

 L’AMB definirà, de comú acord amb els serveis tècnics de l’Ajuntament, la 
ubicació de les noves marquesines i les marquesines que hagin de ser objecte 
de trasllat o retirada. 

 

 L’AMB es farà càrrec de la neteja, el manteniment i la substitució dels 
elements trencats o malmesos que presenti qualsevol marquesina de la 
xarxa. 

 

 L’AMB es farà càrrec de la gestió publicitària dels suports publicitaris 
associats a les marquesines i les parades de transport públic. En cas que no 
n’hi hagi, aquests suports podran ser instal·lats de forma que quedin 
incorporats a la marquesina o  bé desplaçats en altres ubicacions, a raó d’un 
suport publicitari de 2 cares per marquesina, com a màxim. 

 

 L’AMB mantindrà una base de dades actualitzada de la xarxa de marquesines 
vigent que estarà a disposició de l’Ajuntament. 

 

 L’Ajuntament habilitarà els espais adequats per a la correcta instal·lació de 
les marquesines per part de l’empresa adjudicatària i es farà càrrec de les 
actuacions a la via pública que siguin necessàries per a la implantació, tals 
com trasllat de mobiliari urbà, senyalització vertical, senyalització horitzontal, 
cobriment d’escossells, adaptacions de la vorera, etc. 

 

 En el moment de la instal·lació de les marquesines, l’Ajuntament facilitarà la 
correcta realització dels treballs per part de l’adjudicatari, duent a terme les 
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actuacions temporals necessàries relacionades amb la via pública (retirada de 
vehicles, talls de carrer, etc.). 

 

 L’Ajuntament es farà càrrec del consum elèctric de les marquesines i els seus 
elements, que restaran connectats a la xarxa elèctrica municipal. Així mateix, 
l’Ajuntament es compromet a facilitar la concessió dels permisos necessaris 
per a la instal·lació, com ara la legalització de les instal·lacions elèctriques de 
les marquesines i els permisos d’obres. 

 

 L’Ajuntament declara no haver subscrit cap contracte de publicitat amb 
exclusivitat a la via pública en el moment de la signatura del present conveni. 

 

 L’Ajuntament disposarà gratuïtament d’una de les dues cares de cadascun 
dels suports publicitaris durant una setmana l’any, amb l’objectiu que pugui 
dur a terme  publicitat institucional en el seu municipi. L’Ajuntament haurà de 
proveir el material necessari amb temps suficient per a la seva col·locació i les 
ubicacions es fixaran de tal manera que no afectin a les campanyes 
reservades prèviament. 

 
QUART.- FINANÇAMENT DE L’ACTUACIÓ. 
 
Les obligacions adquirides per l’AMB seran finançades per aquesta administració a 
través de l’aplicació pressupostària T6010 44200 60911 del pressupost de l’AMB per a 
2020 i per les partides pressupostàries corresponents dels exercicis següents. 
Aquestes obligacions resten sotmeses a la condició suspensiva d’existència de crèdit 
pressupostari adequat i suficient. 
 
CINQUÈ.- TERMINI DE VIGÈNCIA. 
 
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, mitjançant la 
signatura del present conveni, acorden la pròrroga del conveni per un període de, 
com a màxim, quatre (4) anys addicionals, que cobreixi la durada del futur contracte 
de fabricació, subministrament, instal·lació, manteniment, gestió, trasllat i retirada 
de marquesines i panells d’informació a l’usuari a les parades d’autobús de diversos 
municipis de l‘àmbit metropolità. 
 
SISÈ.- MECANISME DE SEGUIMENT, VIGILÀNCIA I CONTROL. 
 
El mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del present conveni 
consistirà en la presentació d’un informe per part de l’ AMB a l’Ajuntament. L’informe 
será presentat amb caràcter anual i exposarà el grau de compliment del conveni i 
qualsevol incidència o problema d’interpretació o de compliment que, si s’escau, 
s’hagi produït. 
 
SETÈ.- CAUSES D’EXTINCIÓ. 
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Els convenis s’extingeixen pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu 
objecte o per incórrer en causa de resolució. 
 
Seran causes de resolució del present conveni: 
 
a) El transcurs del termini de vigència del conveni. 
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 per a 
que 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 de resolució 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. 
 
El compliment i 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 qüestions litigioses que poguessin suscitar-se sobre la interpretació i aplicació del 
present conveni es resoldran, en primer terme, per les parts de comú acord, 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 el Capítol 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 i pel Capítol VI del Títol Preliminar 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.- TRANSPARÈNCIA. 
 
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. 
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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, 
Sr. Antoni Poveda Zapata   Sr. Antonio Balmón Arévalo 

Alcalde de l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat 

 
Vicepresident de l’Àrea de Mobilitat, 
Transport i Transport 
Sr. Marcel·lí Pons Duat 
Secretari General 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

Sra. Carmen Alonso Higuera 
Secretària General de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat 
 

ANNEX 1 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
 
Xarxa inicial de marquesines i suports publicitaris:__ 
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Suports publicitaris aïllats (fora de les marquesines): 
 

 
... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
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ASSUMPTES URGENTS 

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

IV 
 

COMPETÈNCIES PRÒPIES 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’IGUALTAT I EDUCACIÓ  
 
Punt urgent primer.- Modificar el punt 4 Calendari de Preinscripció i 
Matrícula de les Escoles Bressol pel curs 2020-2021, en el sentit, i deixar 
sense efecte l’esmentat punt 4, aprovat per Junta de Govern local 
extraordinària, de data 15 de maig de 2020.  
 

Modif. punt 4 Calendari preinsc. 
Escoles Bressol 2020-2021. 

 
 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde d’Igualtat i Educació, que 
textualment diu: 
... 
 
Atès que l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local, en concordança amb l’article 66 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix 
que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències pot promoure tota mena d’activitats i prestar tots aquells serveis 
públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat 
veïnal. 
 
Atès que el municipi té competències per a participar en la programació de 
l’ensenyament i cooperar amb l’Administració educativa en la creació, la construcció i 
sosteniment dels centres docents públics, intervenir en els seus òrgans de gestió i 
participar en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria, així com exercir 
activitats complementàries de les pròpies administracions públiques per a la gestió 
dels seus interessos. 
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Vista la resolució ENS/576/2020, de 28 de febrer, pel la qual s’aproven les normes de 
preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i 
altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, 
per al curs 2020–2021. 
 
Atès que l’Annex 1 en l’apartat 3 de l’esmentada resolució, estableix que els 
Ajuntaments que han assumit les competències relacionades amb el procés de 
preinscripció i admissió d’infants a les llars d’infants o a les escoles bressol públiques 
poden establir un calendari propi, que han de fer públic abans del dia 3 d’abril de 
2020 i que aquest calendari ha d’estar comprès entre el 5 de maig i el 25 de juny de 
2020. 
 
Vista la Resolució EDU/977/2020, de 8 de maig, per la qual s'actualitza el 
procediment i es modifica la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual 
s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei 
d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments 
sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021. 
 
Atès que aquest Ajuntament va assumir, mitjançant conveni signat amb el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, de data 19 d’abril de 2007, 
competències en matèria de primer cicle d’educació infantil i procés de preinscripció i 
admissió d’infants als centres d’ ensenyaments sufragats amb fons públics de 
conformitat al que estableix el títol XII del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Atès que el Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment 
d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, 
el paràgraf segon, de la seva Disposició Addicional quarta, disposa que els 
ajuntaments que hagin assumit la competència en matèria d’admissió d’alumnat del 
primer cicle d’educació infantil dels centres públics és regiran pels criteris establerts 
en aquest Decret i per la resta que estableixin en l’exercici de les seves pròpies 
competències i podran elaborar el seu propi barem. 
 
Vista la Llei 12/2009, de 10 de Juliol, d’educació, la qual té per objecte regular el 
sistema educatiu de Catalunya, concretament el seu article 47 que regula els criteris 
de prioritat en l’accés, i estableix que els Ajuntaments poden decidir altres criteris 
generals de prioritat. I en el seu article 159, permet als Ajuntaments gestionar 
l’admissió d’alumnes en els ensenyaments del primer cicle d’educació infantil, i 
establir-ne el procediment i els barems, d’acord també, amb el que estableix l’article 
47. 
 
Vist el Decret 31/2019, de 5 de febrer, que modifica el decret 75/2007 de 27 març, pel 
qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els 
ensenyaments sufragats amb fons públics, i en concret article únic apartat 3 que 
modifica el darrer apartat de l’annex. 
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Vist el Reglament regulador de les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat de 
les Escoles Bressol Municipal d’aquesta ciutat, que ofereixen atenció educativa als 
infants de 0 a 3 anys. 
 
Vist l’acord aprovat per Junta de Govern local extraordinària, de data 15 de maig de 
2020, en el que s’aprovà el calendari de Preinscripció i Matrícula de les Escoles Bressol 
Municipals per al curs 2020-2021. 
 
Vistes les darreres instruccions sanitàries i normatives de funcionament rebudes per a 
l’obertura de les llars d’infants a partir del 8 de juny emès per la Conselleria 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, així com l’informe aprovat pel PROCICAT 
de data 20 de maig de 2020, on es diu que la ràtio d’infant per aula és 5 per grup. 
 
Vist que la normativa de funcionament del nou curs escolar 2020-2021 encara no ha 
estat aprovada per part de la Conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya i 
que segueix subjecta a l’estat d’alarma per la pandèmia de la COVID19 i les 
indicacions de les autoritats sanitàries. 
 
Vist l’informe favorable del Cap Administratiu d’Educació i Política Social per a la 
modificació parcial del procediment de preinscripció i matrícula, pel curs 2020/2021, i 
en concret el punt 4 Calendari de Preinscripció i Matrícula de les Escoles Bressol 
Municipals per al curs 2020-2021. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en 
virtut del que disposa l’article 3.4 del Reglament de les normes de preinscripció i 
matrícula de l’alumnat de les Escoles Bressol Municipals de Cornellà de Llobregat. Per 
tot això, la Tinenta d’Alcalde d’Igualtat i Educació proposa a la Junta de Govern Local, 
la adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Modificar el punt 4 CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ESCOLES 
BRESSOL en el sentit, i deixar sense efecte l’esmentat punt 4. 
 
On deia: 
 

 Sorteig: El dia 9 de juny de 2020,a la planta baixa del CITILAB, plaça de Can 
Suris, s/n de Cornellà de Llobregat. 

 
El sorteig es podrà seguir de manera presencial o bé a través del canal de youtube de 
l’Ajuntament de Cornellà 
https://www.youtube.com/channel/UCFSQu26zT_RsxaP5dWKI5yw/videos 
 
 
HORARI NASCUTS 
DE 9 A 9:30 H. ANY 2020 
DE 10,30 A 12 H. ANY 2019 

https://www.youtube.com/cha
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DE 13 A 14 H. ANY 2018 
 
Les sol·licituds de preinscripció es puntuaran d’acord amb els criteris generals de 
prioritat i en cas d’igualtat de puntuació s’aplicaran els criteris complementaris. 
 
En les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar aquests criteris, es farà 
un sorteig públic que determinarà l’ordre per cobrir les places vacants i l’ordre de la 
llistad’espera. 
 
Per realitzar el sorteig es procedirà de la següent manera: 
 
S’agruparan les sol·licituds per grups d’edat. Dins de cada grup d’edat, es formaran 
subgrups corresponents a cada puntuació que tingui sol·licituds empatades. 
 
Es farà un sorteig per cadascun d’aquests subgrups. En primer lloc, es realitzarà el 
sorteig del subgrup corresponent a les sol·licituds empatades a la puntuació més alta, 
i es seguirà amb la resta de subgrups, en ordre descendent en funció de la puntuació. 
 
L’ordre d’extracció de les paperetes determinarà l’ordre per cobrir les places vacants i 
l’ordre de la llista d’espera. Un cop finalitzada l’adjudicació de places vacants, es 
continuarà l’extracció per tal de confeccionar la llista d’espera. 
 
En el cas de germans nascuts al mateix dia, se’ls tractarà com si fossin una única 
sol·licitud i passaran a ocupar tantes places com número de germans siguin. 
 
Un cop finalitzat el sorteig es procedirà a l’ordenació de la llista definitiva i de la llista 
d’espera. 
 

 Publicació definitiva d’alumnes admesos: El dia 11 de juny de 2020. 
 
Totes les llistes, tant provisionals com definitives es faran públiques al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i a la pàgina web de 
l’Ajuntament. 
 
A) Calendari de Matrícula: Del 17 al 23 de juny de 2020, ambdós inclosos. 
 
Correu electrònic: 
 
Les famílies que optin per la matriculació a través de correu electrònic hauran de 
lliurar la documentació requerida com a màxim el dia 14 de juny. Si en el moment de 
fer la matrícula el dept. d’Educació no ha rebut la documentació s’entendrà que 
RENÚNCIA a la plaça. 
 
La documentació l’heu d’enviar a l’adreça de correu escolesbressol@aj-cornella.cat.  
Heu d’indicar en l’assumpte: NUM. EXPEDIENT (assignat en la preinscripció,)/ANY 
NAIXEMENT/ i /NOM DE L’INFANT. 
 

mailto:escolesbressol@aj-cornella.cat
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Presencial: 
 
Les famílies dels infants que optin per la matrícula presencial hauran de formalitzar la 
matrícula, amb l’imprès emplenat, juntament amb la documentació requerida, en el 
dia, hora i lloc que se’ls hi assigni, ja que en el cas de no fer-ho s’entendrà que 
RENUNCIEN a la plaça. 
 
MOLT IMPORTANT: 
 
En el moment de fer la matrícula es quan s’assigna l’escola a l’alumne. Es tindrà en 
compte en primer lloc l’ordre en el sorteig, i en segon lloc, l’ordre de preferència de 
les escoles que vàreu indicar en el moment de fer la preinscripció. 
 
Si NO indiqueu totes les escoles entendrem que només esteu interessats en les que 
heu assenyalat i que si no obteniu lloc en aquestes RENUNCIEU a la plaça 
 
Haurà de dir: 
 
Sorteig: La data del sorteig serà quan les autoritats competents aprovin les ràtios 
d’alumnes per aula de manera definitiva, i la normativa de funcionament de les 
escoles bressol. 
 
La data del sorteig es notificarà a totes les persones que havien fet la preinscripció. 
 
Les sol·licituds de preinscripció es puntuaran d’acord amb els criteris generals de 
prioritat i en cas d’igualtat de puntuació s’aplicaran els criteris complementaris. 
 
En les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar aquests criteris, es farà 
un sorteig públic que determinarà l’ordre per cobrir les places vacants i l’ordre de la 
llista d’espera. 
 
Per realitzar el sorteig es procedirà de la següent manera: 
 
S’agruparan les sol·licituds per grups d’edat. Dins de cada grup d’edat, es formaran 
subgrups corresponents a cada puntuació que tingui sol·licituds empatades. 
 
Es farà un sorteig per cadascun d’aquests subgrups. En primer lloc, es realitzarà el 
sorteig del subgrup corresponent a les sol·licituds empatades a la puntuació més alta, 
i es seguirà amb la resta de subgrups, en ordre descendent en funció de la puntuació. 
 
L’ordre d’extracció de les paperetes determinarà l’ordre per cobrir les places vacants i 
l’ordre de la llista d’espera. Un cop finalitzada l’adjudicació de places vacants, es 
continuarà l’extracció per tal de confeccionar la llista d’espera. 
 
En el cas de germans nascuts al mateix dia, se’ls tractarà com si fossin una única 
sol·licitud i passaran a ocupar tantes places com número de germans siguin. 
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Un cop finalitzat el sorteig es procedirà a l’ordenació de la llista definitiva i de la llista 
d’espera. 
 
Publicació definitiva d’alumnes admesos: Pendent de notificació un cop s’aprovi data 
de sorteig  
 
Totes les llistes, tant provisionals com definitives es faran públiques al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i a la pàgina web de 
l’Ajuntament. 
 
Calendari de Matrícula: Pendent de notificació un cop s’aprovi data de sorteig. 
 
El present acord es notificarà a les persones que havien fet la preinscripció per al curs 
2020-2021. 
 
Segon.- Publicar-ho al Tauler d’Anuncis de la Corporació i a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Cornellà 
 
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.” 
 

.... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 

V 
 

INFORMACIÓ GENERAL 
 
 
No es manifesta res al respecte. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les deu hores, de la qual s’estén la present acta, que és 
signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi, la Secretària General, que 
ho certifico. 
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Aquesta acta està complementada pel document de vídeo adjunt, que es 
troba degudament signat per aquesta Secretària, en el qual figuren totes les 
deliberacions i intervencions de la sessió. 
 
 

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 19 de juny 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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