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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

ACTA NÚM. 10/2020 

 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 19 DE 
JUNY DE 2020. 
 

 
 

A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les nou hores i trenta minuts, 
del dia dinou 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 
 
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 
 

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
 
Tot seguit es fa avinent que hi ha assumptes que, tot i no ésser a l’Ordre del 
Dia, cal tractar atesa la seva urgència. Per això, i a proposta de l’Alcaldia-
Presidència, s’acorda per unanimitat declarar-los d’urgència, de conformitat 
amb el que disposa l’article 120 del Reglament Orgànic Municipal, i es passa a 
tractar els assumptes següents: 
 
 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓI 
 
 
Punt urgent primer.-Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia número 
4228/2018, de data 4 d’octubre de 2018, només pel que respecta a la 
liquidació número 1472/2018, girada al senyor Joan Enric Fernández Villen, 
corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana, per la transmissió de la finca ubicada al carrer del Xiprer 
3 esc. 1 4t 5a, així com anul·lar la part no liquidada de l’esmentada 
liquidació i  retornar la quantitat degudament ingressada.  
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Revocar Decret Alcaldia 4228/2018. 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’escrit presentat a correus en data 19 de desembre de 2019 i entrada a 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en data 27 de desembre de 2019 amb RGE 
47200 pel senyor Joan Enric Fernández Villen amb NIF 52397537H, mitjançant el qual 
sol·licita l’anul·lació de la liquidació d’IIVTNU número 1472/2018, la qual va ser 
girada per la transmissió de la finca ubicada al carrer del Xiprer 3 esc. 1 4t 5a, amb 
referència cadastral número 3699906DF2739H0036IT. 
 
Atès que l’ interessat al·lega l’anul·lació de la liquidació en aplicació de la Sentència 
del Tribunal Constitucional número 59/2017 pel qual es declara la no realització del 
fet imposable de l’IIVTNU quan no hi ha increment de valor en la transmissió d’una 
vivenda. 
 
Atès que la sentència 59/2017 del Tribunal Constitucional declara nul.ls els arts. 
107.1, 107.2.a) i 110.4 del TRLRHL, encara que únicament en la mesura que sotmeten 
a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor. 
 
Vist que la sentència núm. 1163/2018 i la sentència 1248/2018 de 17 de juliol del 
Tribunal Suprem determinen importants precisions respecte a la interpretació del 
contingut de la sentència 59/2017 del Tribunal Constitucional, destacant-se, entre 
d’altres aspectes, que: 
 
- correspon a l’obligat tributari provar la inexistència d’increment de valor del terreny 
onerosament transmès, no només pel contingut de l’article 105.1 LGT, sinó pel 
manifestat pel Ple del Tribunal Constitucional en el FJ 5 b) de la STC 59/2017. 
 

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

 

 Diferència entre el valor d’adquisició i el de transmissió, atenent a les 
corresponents escriptures públiques. 

 

 Prova pericial que confirmi aquells indicis. 
 

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

 
Vist que l’ interessat va aportar còpia de l’escriptura pública de data 26 de novembre 
de 2004 amb protocol número 4723 del senyor Pere Albiol Mares, Notari de l’Il·lustre 
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Col·legi de Catalunya, on consta que el valor d’adquisició de l’immoble va ser de 
149.050,00 euros. 
 
Atès que l’ interessat també va aportar còpia de l’escriptura pública de data 28 de 
novembre de 2017 amb protocol número 4079 del senyor Jaime de Motta García-
España, Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, on consta que el valor de 
transmissió de l’immoble va ser de 80.100 euros. 
 
Vist que l’IIVTNU ha estat declarat inconstitucional i nul en els supòsits en què 
sotmeten a tributació situacions inexpressives d’increment de valor dels terrenys, i 
que en el present cas existeixen indicis probatoris suficients per a estimar que amb la 
transmissió que ens ocupa no ha existit aquest increment. 
 
Vist que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 4228/2018 de data 4 d’octubre de 
2018, es va aprovar la relació número PPLV-000049, en el que està inclosa la 
liquidació d’IIVTNU número 1472/2018 girada al senyor Joan Enric Fernández Villen 
per la referida transmissió, la qual li va ser notificada en data 6 de novembre de 2018. 
 
Atès el que determinen els articles 213.1 i 216.3 de la LGT, respecte a la revocació 
com a procediment especial de revisió dels actes i actuacions d’aplicació dels tributs i 
d’imposició de sancions tributàries. 
 
Vist que l’article 219.1 de la LGT determina que l’administració tributària podrá 
revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que infringeixen 
manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afecten una situació 
jurídica particular posi de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la 
tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
Vist el que disposa l’art. 219.3 de la LGT, i l’art. 110 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, respecte a l’òrgan competent per a la revisió 
dels actes dictats en matèria de gestió tributària. 
 
Vist que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 215/19 de data 17 de gener de 2019, 
es va aprovar un fraccionament del pagament de la liquidació número 1472/2018 per 
un import de 2.818,89 euros en 24 quotes, i fins la data d’avui l’ interessat ha 
ingressat a la Tresoreria Municipal la quantitat 599,14 euros, corresponent 587,25 
euros a la quota tributària i 11,89 euros a interessos de demora, relatives a 5 quotes 
de les 24 aprovades. Vist l’Informe emès al respecte. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, que van ser publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 18 de juliol de 2019, el Ponent de la Comissió 
Informativa de Presidència i Economia proposa a aquesta Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
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Primer.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia número 4228/2018, de data 4 
d’octubre de 2018, només pel que respecta a la liquidació número 1472/2018 per 
import de 2.818,89 euros, girada al senyor Joan Enric Fernández Villen, corresponent 
a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, per la 
transmissió de la finca ubicada al carrer del Xiprer 3 esc. 1 4t 5a, amb referència 
cadastral número 3699906DF2739H0036IT. 
 
Segon.- Anul·lar la part no liquidada de la liquidació número 1472/2018 per import de 
2.231,64 euros d’un total de 2.818,89 euros girada al senyor Joan Enric Fernández 
Villén per l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
 
Tercer.- Retornar la quantitat degudament ingressada que s’indica a continuació, un 
cop verificat el pagament efectiu de la fracció número 5 que té com a data de 
pagament el dia 5 de novembre de 2019: 
 
NOM IMPORT PAGAT IMPOST INTERESOS DE DEMORA IMPORT TOTAL DEVOL. 
FERNANDEZ VILLEN JOAN ENRIC    587,25 11,89 599,14 
 
Quart.- Declarar la no subjecció a l’IIVTNU de la transmissió de la finca referida 
efectuada en l’any 2017 respecte a la transmissió del 100% de titularitat de la finca 
ubicada al carrer per inexistència d’increment de valor dels terrenys. 
 
Cinquè.- Concedir al senyor Joan Enric Fernández Villén, un termini de 15 dies 
d’audiència a l’expedient, comptats des de l’endemà de la notificació del present 
acord, perquè pugui formular les al·legacions que estimi adients en defensa dels seus 
drets. Transcorregut aquest termini, en cas que no s’hagin presentat al·legacions, 
aquesta proposta de resolución esdevindrà definitiva. 
 
Sisè.- Notificar aquesta proposta de resolució al senyor Joan Enric Fernández Villén, 
pel seu coneixement i efectes. 
 
Setè.- Notificar el present acord al Departament de Tresoreria, pel seu coneixement i 
efectes. 

... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 

PROPOSTES DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES MEDIAMBIENTALS I COMUNITÀRIES   
 
 
Punt urgent segon.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració 
relatiu a la formació pràctica en centres de treball -Convocatòria FOAP 2019- 
amb les diferents entitats col·laboradores. 
 

Aprovar Subscripció conveni Col.lab. 
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“Convocatòria FOAP 2019”. 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Polítiques 
Mediambientals i Comunitàries , que textualment diu: 
... 
 
Atès que en data 11 d’octubre de 2018 es va publicar al DOGC núm. 7724, l’Ordre 
TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores, i 
posteriorment el dia 24 de maig de 2019, es va publicar al DOGC núm. 7882, la 
Resolució TSF/1399/2019, de 3 de maig, per la qual s’obre la convocatòria de les 
subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta en àrees prioritàries 
adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2019. 
 
Atès que en data 16 de setembre de 2019 es publica Resolució de la convocatoria de 
subvencions FOAP 2019, d’acord amb la Resolució TSF/1399/2019, de 3 de maig, per 
la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 de les subvencions i s’atorga a 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat l’import de 82.929 euros per la realització de 
dues accions formatives de l’especialitat corresponent al certificat de professionalitat 
de nivell 1, “Operacions auxiliars administratives i generals” amb una duració de 470 
hores cadascuna, de les quals 40 hores han de ser formació pràctica en una empresa 
mitjançant la formalització del corresponent Conveni de col·laboració per a la 
formació pràctica en centres de treball. 
 
Atès que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha vingut participant cada any a les 
esmentades convocatòries de subvencions per a la realització d’accions de formació 
d’oferta en àrees prioritàries adreçades a aquest col·lectiu, i les accions aprovades en 
el marc de l’Acord Social 2016-20 tenen per objecte continuar donant compliment a 
un objectiu estratègic permanent durant tot aquest període: “ La formació i la 
incorporació en el mercat de treball de persones en situació d’atur de Cornellà de 
Llobregat”. 
 
Atès que els Convenis de col·laboració regulen la realització de 40 hores de 
pràctiques, dels 15 alumnes del curs de FOAP, en diverses empreses del sector serveis, 
realitzant tasques administratives, aplicant els coneixements teòrics estudiats al curs. 
 
Atès que el Conveni no inclou cap aportació econòmica, les pràctiques laboral no 
suposen cap contractació laboral (per tant no hi ha cap intercanvi econòmic), 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. 
 
Atès 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 per a la realització d’accions de formació d’oferta 
adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades (FOAP 2019), i 
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atenent a aquesta darrera circumstància el conveni que es proposa no està subjecte a 
modificacions per part dels ens locals beneficiaris del programa anteriorment citat. 
 
Donat que les prestacions que constitueixen l’objecte del conveni no tenen carácter 
contractual, tal com determina l’article 47.1 de la LRJSP. 
 
Donat que 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 per a la realització d’accions de formació d’oferta 
adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades (FOAP 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 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 en 
sessió plenària el 2 de juliol de 2019, que va ser publicada al Butlletí de la Província de 
Barcelona de data 18 de juliol de 2019, la Tinenta d’Alcalde i Regidora Delegada de 
l’Àrea d’Igualtat i Educació, a proposta del Regidor Delegat de Polítiques 
Comunitàries, adscrit a l'àrea de Polítiques Mediambientals i Comunitàries, una 
vegada dictaminat per la Comissió, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració relatiu a la formació 
pràctica en centres de treball -Convocatòria FOAP 2019- amb les diferents entitats 
col·laboradores, 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. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a les restants parts signants del conveni pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica Municipal, en compliment i amb l’abast del que disposen la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 



 8 

Quart.- Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració i cooperació 
de la Generalitat, acompanyat d’una còpia de la seva formalització, dins dels tres 
mesos següents a aquesta, en els termes i als efectes previstos a la Resolució de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 2017. 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE 
TREBALL REUNITS PEL CENTRE DE FORMACIÓ(representant legal): 
 
Raó social: AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT  
NIF del Centre: P0807200A 
El/La Sr/Sra: 
DNI: 
PER L'ENTITAT COL·LABORADORA/EMPRESA: 
Raó social: 
El/La Sr/Sra: 
Càrrec que ocupa: DNI/NIE: 
Domicili: 
Municipi/Localitat: 
Codi Postal: 
Territori: 
Telèfon: 
EXPOSEN: 
 
Les parts es reconeixen tenir les condicions necessàries per subscriure el present 
conveni de col·laboració per a la realització de la formació pràctica en centres de 
treball, de conformitat amb el que estableix la normativa reguladora vigent. Que la 
realització de les pràctiques no comporta relació laboral ni implica prestació de 
serveis per part de l'alumne/a. Que actuant en l'exercici dels seus càrrecs respectius i 
en la representació que tenen, reconeixen recíprocament lacapacitat per signar 
aquest conveni, s'obliguen a complir els acords d'aquest document. 
 
En conseqüència amb l'exposat, ambdues parts 
 
ACORDEN: 
 
Formalitzar aquest conveni segons les clàusules que hi ha al dors i les característiques 
que s'especifiquen a continuació: 
 
DADES DE L'ALUMNE/A I DE L'ACCIÓ FORMATIVA: 
Cognoms/Nom: 
DNI/NIE: 
Certificat de professionalitat/altres especialitats formatives: OPERACIONS 
AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS (ADGG0408) 
Durada total: 
Codi acció formativa: 
PERÍODE DEL CONVENI: des de ___/___/________ fins a ___/___/________ 
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Cal custodiar un exemplar del conveni amb les signatures originals juntament amb el 
Pla d'activitats. 
 
Cal entregar una còpia del conveni a l'alumne/a. 
 
No és vàlid cap conveni amb esmenes. 
 
CLAUSULES 
 
PRIMERA. Objecte. 
 
Aquest conveni té per objecte articular la formació pràctica en centres de treball de 
l'alumne/a participant en l'acció formativa de Formació Professional per a l'Ocupació. 
 
SEGONA. Naturalesa jurídica de les pràctiques. 
 
La formació pràctica en empresa té caràcter de pràctica professional no laboral i en 
cap cas implica relació laboral entre l'alumnat i l'empresa. 
 
TERCERA. Compromisos que adquireixen les parts. 
 
Per part de l'entitat de formació: 
 
1. Designar un tutor o tutora entre personal docent que ha impartit els mòduls 
formatius del certificat de professionalitat, que conjuntament amb el tutor o tutora 
designat per l'empresa, estableixi i determini el pla d'activitats a desenvolupar per 
l'alumne/a, supervisi el compliment, resolgui les incidències que eventualment es 
puguin produir, vetlli pel compliment de les normes de seguretat i salut laboral i emeti 
l'acta d'avaluació, un cop finalitzat el període de formació pràctica en el centre de 
treball. 
 
2. Garantir que el tutor o la tutora que han designat planifiqui i executi un calendari 
de seguiment de les pràctiques a efectes de verificar que aquestes s'estan realitzant 
correctament. Aquest seguiment inclourà, com a mínim, tres contactes: un a l'inici, un 
a partir del 50% d'execució i un i últim a la finalització del període de pràctiques. Es 
deixarà constància documental de cadascun dels contactes l'expedient de l'acció 
formativa. Com a mínim un dels contactes serà presencial. 
 
3. Contractar una pòlissa d'assegurança que contracti el centre de formació per a tota 
l'acció formativa també ha de cobrir les pràctiques. Concretament, l'assegurança ha 
de cobrir un capital de 23.432,25 euros en cas de mort, i un capital de 46.864,52 
euros en cas d'invalidesa, tots dos derivats del risc d'accident durant el desplaçament, 
per qualsevol mitjà, i durant la realització de pràctiques en empreses 
 
4. Generar la documentació necessària per al seguiment i l'avaluació de les pràctiques 
en empresa d'acord amb els models normalitzats i les aplicacions informàtiques que 
determini el SOC. 
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5. Lliurar una còpia del conveni signat a l'alumne/a juntament amb una còpia del 
programa de pràctiques que seguirà la persona participant, on ha constar el sistema 
de tutories que serà d'aplicació 
 
Per part de l'empresa: 
 
6. Designar un tutor o tutora entre el seu personal que conjuntament amb el tutor o 
tutora designat per l'entitat de formació, estableixi i determini el pla d'activitats a 
desenvolupar per l'alumne/a, supervisi el compliment, resolgui les incidències que 
eventualment es puguin produir, vetlli pel compliment de les normes de seguretat i 
salut laboral i emeti l'acta d'avaluació, un cop finalitzat el període de formació 
pràctica en el centre de treball. 
 
7. Lliurar una còpia d'aquest conveni signat al representant legal dels/de les 
treballadors/ores amb anterioritat a l' inici de les pràctiques. 
 
8. Lliurar a l'alumnat que finalitzi les pràctiques amb la qualificació d'apte/a, un 
certificat signat pel responsable de l'empresa i pel tutor/ a de l'empresa i del centre 
de formació. 
 
Per part de l'alumnat: 
 
9. Complir els horaris i les normes fixades per l'empresa signant. 
 
10. Complimentar les dades de seguiment de les pràctiques així com les enquestes 
que es realitzin una vegada finalitzades les mateixes. 
 
QUARTA. Programació, horari i durada de les pràctiques. 
 
La programació de les pràctiques ha d'incloure els objectius d'aprenentatge, les 
activitats de referència i els criteris per avaluar-les i qualificar-les, d'acord amb allò 
previst en el reial decret que regula el certificat de professionalitat corresponent o el 
programa formatiu en el cas d'especialitats no conduents a l'obtenció d'un certificat 
de professionalitat. 
 
La durada diària de l'acció formativa incloses les pràctiques ha de ser com a màxim 
de 8 hores diàries, en jornada de matí i/o tarda de dilluns a divendres, llevat 
d'excepcions degudament justificades, prèvia sol·licitud per escrit de l'entitat de 
formació i de l'empresa en què es realitzin les pràctiques. 
 
En cas d'alumnes menors de 18 anys no emancipats, les pràctiques no es realitzaran 
en horari nocturn ni comportaran tasques qualificades com a penoses, nocives o 
perilloses per l'autoritat laboral. 
 
Les pràctiques s'han de realitzar dins dels terminis que estableix la corresponent 
norma reguladora de les accions formatives. 
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CINQUENA. Seguiment i control de les actuacions. 
 
Per tal de garantir l'execució correcta de les pràctiques, el seu contingut i 
desenvolupament pot ser en qualsevol moment objecte de valoració i supervisió per 
part del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a través del personal que tingui 
assignat per aquesta tasca. 
 
SISENA. Vigència i pròrrogues. 
 
Aquest conveni té efectes durant el període de durada de les pràctiques, indicat a 
l'anvers. 
 
En el cas que la normativa reguladora ho permeti, l'alumne/a pot sol·licitar al centre 
de formació l'ampliació de la durada de la formació pràctica més enllà de les hores en 
el mòdul del certificat de professionalitat. El centre, d'acord amb l'empresa i amb la 
conformitat de l'alumne/a, pot formalitzar una pròrroga al conveni de pràctiques 
enquè se n'ampliï la durada, fins a un 30% de les hores previstes en el mòdul de 
pràctiques. Si s'inclou un compromís de contractació de l'alumne per part de 
l'empresa, l'ampliació pot arribar al 50%. Aquesta ampliació té la consideració de 
pràctiques de perfeccionament. L'ampliació del nombre d'hores de pràctiques en cap 
cas implicarà un increment de la subvenció atorgada. 
 
SETENA. Règim jurídic. 
 
Aquest conveni es regeix per la normativa reguladora de les accions formatives de les 
quals derivin aquestes pràctiques i els seus fonaments jurídics. 
 
VUITENA. Protecció de dades 
 
Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei Orgànica 
15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal així com el 
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament que la 
desplega i el que estableix el Reglament (UE) 216/679 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de 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. 
 
NOVENA. Extinció. 
 
Aquest conveni s'extingirà en els supòsits següents: 
 
a. Per acord mutu de les parts. 
b. Per finalització de les actuacions previstes. 
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c. Quan qualsevol de les parts incompleixi les obligacions establertes en aquest 
conveni, amb acreditació prèvia de la part denunciant. 
d. Per impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista. 
e. Per l'expiració del temps de vigència. 
f. En cas de formalitzar un contracte de treball entre l'alumne en pràctiques i 
l'empresa, aquest alumne causarà baixa del mòdul de formació pràctica. 
 
DESENA. 
 
L'òrgan competent per resoldre els recursos en via administrativa que indiqui la 
convocatòria, resoldrà les qüestions litigioses sorgides de la interpretació o execució 
d'aquest conveni i, contra les seves resolucions, es podrá interposar recurs contenciós 
administratiu. 

... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS  
 
 
Punt urgent tercer.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració 
entre el la Fundació Formació i Treball (FiT) i l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat relatiu al lliurament social de 10 talonaris de 20 xecs cadascun per 
a persones en situació de vulnerabilitat social i econòmica per bescanviar 
per roba. 
 

Aprovar subscripció conveni “Xecs Roba 
Persones situació vulnerabilitat” 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Polítiques Socials, 
que textualment diu: 
... 
 
Atès que la que la Fundació Formació i Treball (FiT), entitat no lucrativa dedicada a la 
inserció sociolaboral de col·lectius en risc d’exclusió social, té com un dels seus eixos 
principals de treball realitzar l’entrega social de roba, mobiliari i articles de diversa 
mena a persones en situació de vulnerabilitat social i econòmica i/o a entitats que 
treballen amb aquest col·lectiu. 
 
Atès que aquesta sol·licita la subscripció del conveni de col·laboració relatiu al 
lliurament social de 10 talonaris de 20 xecs cadascun (per valor de 10€ cada xec) per 
a persones en situació de vulnerabilitat social i econòmica per bescanviar per roba de 
la botiga de Formació i Treball. 
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Atès que la Llei 12/2017 d’11 d’Octubre, de serveis socials expresa en el seu article 7: 
“Son destinataris de Serveis socials, especialment, les persones que estiguin enalguna 
de les situacions següents: m) condicions laborals precàries, desocupació i pobresa”. 
 
Atès que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i FiT comparteixen l’objectiu de lluitar 
contra la pobresa i l’exclusió social, i es plantegen col·laborar en aquest àmbit. 
 
Vista la Memòria Justificativa de la Cap de l’Àrea de Gestió de Política Social i 
l’informe del Cap Administratiu d’Educació i Política Social. 
 
Atès que l’adopció d’aquest Acord es competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions en matèria Plenària acordades per aquest Ajuntament en 
sessió plenària el 2 de juliol de 2019, que va ser publicada al Butlletí de la Província de 
Barcelona de data 18 de juliol de 2019, la Tinenta d’Alcalde i Regidora Delegada de 
l’Àrea d’Igualtat i Educació, una vegada dictaminat per la Comissió, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre el la Fundació 
Formació i Treball (FiT) i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat relatiu al lliurament 
social de 10 talonaris de 20 xecs cadascun per a persones en situació de vulnerabilitat 
social i económica per bescanviar per roba, i facultar a la senyora Joana Piñero 
Romera, regidora delegada de l’àrea de Polítiques Socials de l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat, per a la seva formalització, mitjançant la subscripció del document, el 
text literal del qual figura al final del present acord. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a l’altra part signant del conveni, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica Municipal, en compliment i amb l’abast del que disposen la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració i cooperació 
de la Generalitat, acompanyat d’una còpia de la seva formalització, dins dels tres 
mesos següents a aquesta, en els termes i als efectes previstos a la Resolució de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 2017. 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL I 
L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A LA REALITZACIÓ DEL 
PROGRAMA D’ENTREGA SOCIAL PER A ENTITATS (XECS PER ROBA)  
 
Cornellà de Llobregat 
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REUNITS 
 
D’una banda, la Sra. Joana Piñero Romera, Regidora delegada de l’Àrea de Polítiques 
Socials, que actua en representació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
facultada per aquest acte per l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió 
de data ,assistida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Cornellà, Sra. Carmen 
Alonso Higuera, a efectes de fe pública establerts per l'article 3.2 del Reial Decret 
128/2018 de 16 de març, que en dóna fe. 
 
D’altra part, Xavier Puig Vidal amb DNI 38511659E que actua en representació de la 
Fundació Formació i Treball, amb CIF G60229846 i domicili social a carrer Ramon Llull 
430-438 (C.P. 08930)-Sant Adrià de Besòs. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la seva capacitat per a la formalització del 
present conveni de col·laboració i 
 
EXPOSEN 
 
I. Que la Llei 12/2017 d’11 d’Octubre, de serveis socials expresa en el seu article 7: 
“Son destinataris de Serveis socials, especialment, les persones que estiguin en alguna 
de les situacions següents: m) condicions laborals precàries, desocupació i pobresa”. 
 
II. Que la Fundació Formació i Treball (en endavant FiT) és una entitat no lucrativa 
dedicada a la inserció sociolaboral de col·lectius en risc d’exclusió social, i que com a 
un dels seus eixos principals de treball realitza l’entrega social de roba, mobiliari i 
articles de diversa mena a persones en situació de vulnerabilitat social i econòmica 
i/o a entitats que treballen amb aquest col·lectiu. 
 
III. Que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i FiT comparteixen l’objectiu de lluitar 
contra la pobresa i l’exclusió social, i es plantegen col·laborar en aquest àmbit. 
L’interès d’aquest conveni rau en les competències i compromisos d’aquest 
Ajuntament explicats en els paràgrafs anteriors IV. Que de conformitat amb el que 
s’ha exposat, les parts convenen en formalitzar el present CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ que es subjectarà a les següents 
 
CLÀUSULES  
 
Primera.- Objecte 
 
El present conveni té per objecte establir vies de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat i FiT per a l’entrega social de bens en el marc del “Programa 
d’Entrega Social per a Entitats”, que compta amb el finançament del Dept. de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
 
Segona.- Condicions de la col·laboració 
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La present col·laboració s’estableix en l’àmbit de la donació i contempla el lliurament 
per part de FiT a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat de 10 talonaris amb un valor 
de 200€ per cada talonari repartits en xecs de 10€ per a bescanviar per roba, que será 
utilitzada per a beneficiar a persones o col·lectius en risc d’exclusió social derivats per 
l’Ajuntament de Cornellà, atenent al que es disposa a la clausula tercera. 
 
Tercera.- Obligació de les parts 
 
En virtut del present conveni ambdues parts s’obliguen a realitzar les tasques 
descrites següents: 
 
1. FiT lliurarà a l’Ajuntament de Cornellà talonaris un total de 10 talonaris de xecs 
socials, cada talonari són 20 xecs. L’entrega dels xecs s’adaptarà als calendaris del 
treball de cada entitat. 
 
2. Cada xec té un valor de 10€ a bescanviar a la Botiga Amiga de Cornellà de 
Llobregat a Av. de Sant Ildefons, 08940. En horari de 10 a 14h i de 17 a 20h 
 
3. L’Ajuntament de Cornellà es farà responsable de repartir els xecs entre els usuaris i 
usuàries que até i haurà de valorar la necessitat d’acompanyar-los a realitzar el 
bescanvi dels xecs. En cas de conflictivitat, FiT es reserva el dret d’atendre als usuaris, 
fet que comunicarà a la entitat derivant. 
 
4. Els usuaris i usuàries de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat només podrán 
bescanviar el valor d’aquests xecs per roba de la botiga de Formació i Treball 
esmentada anteriorment. En l’acció de compra, s’haurà de bescanviar l’import total 
del xec. En cas contrari, no s’abonarà la diferència ni tampoc es podrà tornar a fer 
servir el xec amb l’import restant. En el cas de que el valor final de la compra sigui 
superior al valor dels xecs, els usuaris/àries hauran d’abonar la diferència per fer 
efectiva la compra. Un cop adquirit el producte no s’admeten canvis. 
 
5. Els xecs s’hauran de bescanviar abans del 31 de desembre de 2020, no essent vàlids 
a partir d’aquella data. 
 
6. FiT enviarà un Informe Final amb la relació del bescanvi de xecs realitzats pels 
usuaris/usuàries derivats per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 
Quarta- Incompliment 
 
L' incompliment de qualsevol de les condicions establertes en el Conveni per una de 
les parts facultarà l'altra per resoldre-ho. La part perjudicada ha de comunicar a 
l'altra tant el fet que suposa, segons la seva opinió, l' incompliment, com la seva 
intenció de resoldre el Conveni si persisteix en la seva actitud, amb una antelació 
mínima d'un mes. Durant aquest temps, queda en suspens el Conveni i la part 
incomplidora pot esmenar el fet denunciat. Transcorregut el termini d'un mes sense 
que s'hagi esmenat la causa que va donar lloc a la denúncia, el Conveni quedarà 
resolt de forma automàtica. 
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Les parts no seran responsables per l'incompliment, total o parcial, de les obligacions 
que resultin del Conveni quan això es degui a cas fortuït o força major. En aquests 
casos, el Conveni podria quedar en suspens pel període al que el cas fortuït o la força 
major objectius obliguessin. Si aquest període excedeix dels sis mesos, el Conveni 
quedaria automàticament acabat. 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del 
conveni han de ser resoltes per acord de les parts en el marc de la Comissió de 
Seguiment. En cas contrari, es poden sotmetre a la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Cinquena.- Mecanismes de seguiment 
 
Es constitueix una comissió paritària de seguiment que estarà integrada per una 
persona designada per cadascuna de les parts. Aquesta comissió farà el seguiment, 
vigilància i control de l’execució del conveni i els compromisos adquirits pels signants, 
i es reunirà a petició de qualsevol de les parts per resoldre els problemes 
d’interpretacions i compliment que puguin plantejar-se respecte el conveni. 
 
Sisena.- Vigència 
 
Aquest conveni de col·laboració entra en vigor amb efectes des del dia de la seva 
signatura i finalitzarà el 31 de desembre de 2020. No obstant això, podrà ser renovat 
o ampliat per acord exprés d’ambdues parts, excloent-se expressament la pròrroga 
automàtica. 
 
Setena.- Causes de resolució  
 
El present conveni es resoldrà per les següents causes: 
 
a) Per mutu acord de les parts; 
b) Per la finalització dels compromisos establerts en el present document. 
c) Per incompliment de les obligacions contractuals per qualsevol de les parts, a 
instància de la part complidora. 
 
Vuitena.- Resolució de controvèrsies. 
 
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l'execució i la 
interpretació del present conveni amb caràcter previ a la seva submissió, si es 
produeix, davant la jurisdicció contenciosa administrativa, d'acord amb el que disposa 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Novena.- Cessió 
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Aquest conveni és personal entre les parts i no podrà ser cedit, total o parcialment, 
per cap d’elles sense el previ consentiment per escrit de l’altra part. 
 
Desena.- Modificació 
 
La modificació del contingut del conveni requerirà acord unànim dels signants. 
 
Onzena. Tractament de dades de caràcter personal 
 
Ambdues parts es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal, concretament el què preveu la 3/2018 de 5 
de desembre, i el Reglament (UE) 2016/679 del parlament Europeo i del Consell, de 
27 d'abril de 2016, relatiu a la Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels 
drets digitals (LOPD-GDD) 
 
Dotzena. Difusió de les accions realitzades. 
 
a) L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i FiT podrán fer difusió de les accions 
objecte del present conveni a través dels seus canals de comunicació, fent constar 
expressament la col·laboració d’amb dues parts. 
 
b) L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i FiT podran utilitzar la denominació, 
marques i distintius respectius en aquells suports convinguts, prèvia autorització per 
escrit. 
 
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni. 

... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 
PROPOSTES DE L'ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC   
 

 
Punt urgent quart.-Autoritzar, disposar i reconèixer, a l’empresa Transportes 
Blindados s.a., el pagament factures relatives al contracte de serveis de 
vigilància pels actes de Nadal i Reis 2016.  
 

Autoritzar pagament factures “contracte 
Serveis vigilància Actes Nadal i Reis 2016”. 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 
Vistes les factures detallades a continuació referent al contracte de serveis de 
vigilància pels actes de Nadal i Reis 2016, per un import total de 2.429,98,- euros (dos 
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mil quatre cents vint-i-nou euros amb noranta-vuit cèntims), presentades per 
l’empresa Transportes Blindados, Societat Anònima; tractant-se d’unes factures que 
no s’han pogut imputar a la partida pressupostària consignada perquè les han 
presentat en aquest exercici: 
 
- Factura número 204 per 1.728,18,- euros, de data 31 de gener de 2017 pels serveis 
de vigilància al baixador de Sant Ildefons, entre els dies 4 i 8 de gener de 2017, amb 
un total de 98,50 hores. 
 
- Factura número 205 per 701,80,- euros, de data 31 de gener de 2017 pels serveis de 
vigilància al baixador de Sant Ildefons, entre els dies 9 i 12 de gener de 2017, amb un 
total de 40 hores. 
 
Vist l’informe emès en sentit favorable per la Directora d’Activitats i Ordenances 
Cíviques, segons el qual el tipus d’activitats que es gestiona mitjançant aquesta 
contractació no es pot suspendre sense causar greus perjudicis, en quant als objectius 
que es persegueixen, que són evitar la comissió d’actes delictius o infraccions ja que la 
Guàrdia Urbana vetlla pel compliment de les normes municipals. 
 
Atès que segons es desprèn de l’esmentat informe, el contracte tenia una durada del 
dia 21 de novembre de 2016 fins al 17 de gener de 2017 i l’empresa Transportes 
Blindados, Societat Anònima ha desenvolupant aquest servei de manera correcte en 
quan als serveis efectius prestats, el període i l’import facturat, és per això que s’ha 
procedit a conformar les dues factures referenciades. 
 
Atesa l’obligació de pagament d’aquesta administració dels serveis prestats en virtut 
del principi d’interdicció de l’enriquiment injust i en concepte d’indemnització, en 
donar-se els requisits legalment exigits. 
 
Atès el que disposa l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril sobre el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, així com la doctrina jurisprudencial a l’efecte. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de 18 de juliol de 2019. 
 

ACORDS 
 
Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer, per les raons indicades a la part expositiva 
d’aquest acord, les obligacions que a continuació es relacionen a càrrec de la partida 
pressupostària que tot seguit s’indica amb la finalitat d’evitar l’enriquiment injust 
d’aquesta administració: 
 
PARTIDA    DESPESA TERCER _ _   IMPORT EUROS 
0116 1320A 2270100 C.P.S. Seguretat T r a n s p o r t e s Blindados, S.A. 1.728,18,- 
0116 1320A 2270100 C.P.S. Seguretat T r a n s p o r t e s Blindados, S.A. 701,80,- 
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Segon.- Notificar el present acord a l’empresa interessada, pel seu coneixement i 
efectes.  

... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 

IV 
 

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