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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

ACTA NÚM. 16/2020 

 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 2 
D’OCTUBRE  DE 2020. 
 

 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les nou hores i trenta minuts, 
del dia 2 d’octubre de dos mil vint, es reuneixen a la sala de sessions 
d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada al efecte en els termes 
legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern Local 
que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, 
sota la Presidència del senyor Alcalde, i assistits per mi, la Secretària 
General. 
 
 
ASSISTENTS 
 
 
Alcalde    Sr. Antonio Balmón Arévalo 
 
 
Primer Tinent d'Alcalde  Sr. Antonio Martínez Flor 
 
 
Tinents i Tinentes d'Alcalde  Sra. Emilia Briones Matamales 
    Sr.
 Claudio Carmona Vargas 
    Sr. Sergio Fernández Mesa 
    Sra. Rocío García Pérez 
    Sr. Ot García Ruiz 
    Sra. Joana Piñero Romera 
 
 
Secretària General                   Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor                                Sr. Juan Ramón Sagalés Guillamón 
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També assisteix, per indicació de l’Alcaldia la senyora Gemma Escofet Mata, 
Cap executiva dels Serveis Centrals, que actua en aquesta Junta amb veu 
però sense vot. 
 
 
Per l’Alcaldia-Presidència, es declara oberta la sessió, i es passa a despatxar 
els assumptes que integren l’Ordre del Dia i que són els que s’indiquen a 
continuació: 
 

 
 

COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 
 

 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ  
 
Punt sisè.- Aprovar l’expedient de reconeixement de credit número 
2/2020. 
 

Aprovar reconeixement Crèdit núm. 2/2020. 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vistes les sol·licituds de les Àrees de Política Territorial i Espai Públic,  Cultura i 
Comunicació, i Igualtat i Educació, referents al reconeixement de crèdit per un 
import total de 2.550,22 euros. 
 
Atès el que estableix l’article 60.2 del RD 500/90, de 20 d’abril. 
 
Vist l’informe de l’Interventor General. 
 
Atès que l’adopció del present acord és competència de la Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions plenàries acordades en sessió de data 2 de juliol de 2019,  
que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 18 de 
juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde i Regidor Delegat d’Economia i Administració 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el reconeixement de les factures d’exercicis anteriors número  
2/2020 per un import total de 2.550,22 euros., segons el següent detall: 
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reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 
Punt setè.- Aprovar la 1ª pròrroga del contracte de Servei Servei de 
prevenció, detecció, informació i sensibilització davant de les onades de 
fred i calor de les persones de més de 75 anys que visquin soles o 
acompanyades d’una altra persona de la seva mateixa edat en el municipi 
de Cornellà de Llobregat, adjudicat a “CRUZ ROJA”  
 

Aprovar 1ªpròrroga contracte  
Adjudicat a “Cruz Roja”. 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’informe del Tècnic de Gent Gran de data 15 de maig de 2020 amb el vist i plau 
de la seva Regidoria relatiu a la pròrroga  del contracte de Servei de prevenció, 
detecció, informació i sensibilització davant de les onades de fred i calor de les 
persones de més de 75 anys que visquin soles o acompanyades d’una altra persona 
de la seva mateixa edat en el municipi de Cornellà de Llobregat concertat amb 
“CRUZ ROJA”, segons Acord de JGL de data 7 d’octubre de 2019. 
 
Vista la clàusula 7 del Plec de Condicions del contracte que preveu la possibilitat de 
prorrogar expressament el contracte. 
 
Vist l’escrit presentat per “CRUZ ROJA” amb registre d’entrada núm. 15734, de data 
13 de maig de 2020 mitjançant el qual  accepta la pròrroga de l’esmentat contracte. 
 
Atès que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa de 
Presidència i Economia. 
 

REC. CRÈDIT 2/2020 
     

ÀREA POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC         

Partida pressupòstaria Descripció partida Proveïdor/Creditor Núm. Fact. Data doc. Import 

0112.9330B.2120002 
CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 
EDIFICIS (CR) SERGIO REATEGUI BANCES 000786 03/09/2019 256,22 

0112.9330B.2120002 
CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 
EDIFICIS (CR) SERGIO REATEGUI BANCES 000832 03/12/2019 655,19 

0115.1500C.2200002 
MAT. OFICINA NO 
INVENT./MANTENIMENT (CR) LYRECO ESPAÑA, S.A. 7700094111 12/12/2019 504,18 

Total Manteniment i Serveis       1.415,59 

TOTAL ÀREA         1.415,59 
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el 2 de juliol de 2019, el President de la Comissió Informativa de 
Presidència i Economia, a proposta del Tinent d’Alcalde d’Economia i Administració, 
proposa l’adopció dels següents. 
 
 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la 1ª pròrroga del contracte de Servei Servei de prevenció, 
detecció, informació i sensibilització davant de les onades de fred i calor de les 
persones de més de 75 anys que visquin soles o acompanyades d’una altra persona 
de la seva mateixa edat en el municipi de Cornellà de Llobregat, adjudicat segons 
Acord de JGL de data 7 d’octubre de  a “CRUZ ROJA”, per un pressupost de 
16.161,11€ euros, IVA exempt, pel període comprès entre el 15 de novembre de 
2020 i el 14 de novembre de 2021 amb un amb un període d’execució de: 
 
- Any 2020 : Del 15 de Novembre al 31 de Desembre.  
- Any 2021 : Del 1 de Gener a 15 de Febrer i del dia 1 de Juny al 31 d’Agost.  
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual amb aplicació als 
exercicis i pels imports següents:  
 
Exercici                     Partida Pressupostària                                     Import (IVA exempt) 
 
2020        0332 2311A 2130000– TREBALLS TECNICS/GENT GRAN    1.261,23€ (Iva exempt) 
2021        0332 2311A 2130000– TREBALLS TECNICS/GENT GRAN   14.899,88€ ( Iva exempt) 
 
                           Total 16.161,11€ (Iva exempt) 
 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius Pressupostos. 
 
Tercer.- Fixar la garantia definitiva en la quantitat de 808,06.- euros, de conformitat 
amb el Plec de Condicions particulars, la qual haurà d’ingressar el contractista en el 
termini de 15 dies següents, a comptar de la recepció del present acord. De no 
acomplir-se aquest requisit, per causes imputables a l’adjudicatari, l’Ajuntament 
declararà resolt el contracte. 
 
Quart.- Comunicar les dades relatives a la modificació d’aquest contracte al 
Registre Públic de Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 
en el termini dels tres mesos següents a la seva formalització, de conformitat amb 
allò que preveu el TRLCSP, i difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment 
del principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent 
al Portal de Transparència, 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 
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la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord al departament d’Acció Social, al Sr. Josep 
Monteagudo Margineda i a l’empresa adjudicatària.» 

 
... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

Punt vuitè.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia número 5729/2017, 
respecta a la liquidació número 2115/2017, girada al senyor David 
Fernández Quiroga, corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor 
dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
 

Revocar Decret d’Alcaldia 5729/2017 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vistos els escrits presentats en data 20 de gener de 2020, 5 de març de 2020 i el dia 
6 de març de 2020 i amb Registre General d’Entrada números 2266, 9626 i 9879, 
respectivament, pel senyor David Fernández Quiroga amb NIF 38114623N, 
mitjançant els quals sol·licita la revocació i devolució dels ingressos indeguts de la 
liquidació número 2115/2017 d’un import 3.784,25 euros, corresponent a l’Impost 
sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, relativa a la 
transmissió a títol onerós de la finca ubicada al carrer de Campfasso 32 esc. 1 2n 1a 
FC 34 amb referència cadastral número 3095205DF2739E0004XQ. 
 
Vist que l’article 221.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària 
(LGT) determina que quan l’acte d’aplicació dels tributs hagués adquirit fermesa, 
únicament es podrà sol·licitar la devolució del mateix instant la seva revisió 
mitjançant algun dels procediments especials establerts en els paràgrafs a), c) i d) 
de l’article 216 de l’esmentada norma. 

 
Vist que tant de l’Exposició de Motius com del propi articulat de la Llei General 
Tributària se’n desprèn que no es pot acudir a la revocació per qualsevol motiu de 
legalitat, sinó exclusivament pels que taxativament s’enumeren a l’article 219.1 
LGT. 
 
 Vist que l’esmentat article 219.1 LGT determina que l’Administració tributària 
podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats: 
 
- quan s’estimi que infringeixen manifestament la llei,  
 
- quan circumstàncies sobrevingudes manifestin la improcedència de l’acte dictat,  
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- o quan s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
 Atès que la sentència 59/2017 del Tribunal Constitucional declara nul.ls els arts. 
107.1, 107.2.a) i 110.4 del TRLRHL, encara que únicament en la mesura que 
sotmeten a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor. 
 
Vist que la sentència núm. 1163/2018 i la sentència 1248/2018 de 17 de juliol del 
Tribunal Suprem determinen importants precisions respecte a la interpretació del 
contingut de la sentència 59/2017 del Tribunal Constitucional, destacant-se, entre 
d’altres aspectes, que: 
 
-  correspon a l’obligat tributari provar la inexistència d’increment de valor del 
terreny onerosament transmès, no només pel contingut de l’article 105.1 LGT, sinó 
pel manifestat pel Ple del Tribunal Constitucional en el FJ 5 b) de la STC 59/2017. 
 
- Per a acreditar la inexistència de plusvàlua gravada per l’IIVTNU, el subjecte passiu 
podrà oferir qualsevol principi de prova que almenys indiciàriament permeti 
apreciar-la: 
 
o Diferència entre el valor d’adquisició i el de transmissió, atenent a les 
corresponents escriptures públiques. 
 
o Prova pericial que confirmi aquells indicis. 
 
o Utilitzar qualsevol altre mitjà probatori ex article 106.1 LGT que posi de manifest 
el decrement del valor del terreny transmès i la consegüent improcedència de girar 
liquidació per l’IIVTNU.  
 
Vist que l’interessat aporta còpia de l’escriptura d’adquisició de l’immoble de data 8 
de juny de 2004, amb protocol 1231 del Sr. Salvador Jacobo García Castrillo, Notari 
de l’Il.lustre Col.legi Notarial de Catalunya, on consta que l’import d’adquisició va 
ser de 120.000 euros. 
 
Vist també que l’interessat aporta còpia de l’escriptura de transmissió de l’immoble 
de data 25 de maig de 2017, amb protocol núm. 902 del Sr. Carlos Manuel Parejo-
Merino Parejo, Notari de l’Il.lustre Col.legi Notarial de Catalunya, on consta que 
l’import de transmissió va ser de 110.000 euros. 
 
Vis que, en relació a aquest valor de venda de l’immoble, aquesta Administració 
constata que el valor real o de mercat de l’immoble que ens ocupa per a l’exercici 
2017 es determina en 90.880 euros, a partir dels valors bàsics que l’Agència 
Tributària de Catalunya ha publicat per a aquell exercici, segons consta a l’informe 
de data 1 de juliol de 2020 emès pel Sr. Carlos Gonzàlez Cayuela en qualitat 
d’arquitecte municipal, i que aquest valor és inferior al preu de transmissió de 
l’immoble i també al preu d’adquisició del mateix. 
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Vist que l’IIVTNU ha estat declarat inconstitucional i nul en els supòsits en què 
sotmeten a tributació situacions inexpressives d’increment de valor dels terrenys, i 
que en el present cas existeixen indicis probatoris suficients per a estimar que amb 
la transmissió que ens ocupa no ha existit aquest increment. 
 
Vist que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 5729/17 de data 28 de novembre 
de 2017, es va aprovar la relació número 2017-PPLV-000073, en la que està inclosa 
la liquidació d’IIVTNU número 2115/2017 girada al senyor David Fernández Quiroga 
per la referida transmissió, la qual va ser ingressada en Tresoreria mitjançant 
fraccionaments de pagament. 
 
Atès el que determinen els articles 213.1 i 216.3 de la LGT, respecte a la revocació 
com a procediment especial de revisió dels actes i actuacions d’aplicació dels tributs 
i d’imposició de sancions tributàries. 
 
Vist que l’article 219.1 de la LGT determina que l’administració tributària podrà 
revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que infringeixen 
manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afecten una situació 
jurídica particular posi de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la 
tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
Vist el que disposa l’art. 219.3 de la LGT, i l’art. 110 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, respecte a l’òrgan competent per a la 
revisió dels actes dictats en matèria de gestió tributària. 
 
Vist l’informe emès al respecte. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, que van ser publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 18 de juliol de 2019, el Ponent de la Comissió 
Informativa de Presidència i Economia proposa a aquesta Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia número 5729/2017, de data 28 de 
novembre de 2017, només pel que respecta a la liquidació número 2115/2017 d’un 
import 3.784,25 euros, inclosa en la relació 2017-PPLV-000073, girada al senyor 
David Fernández Quiroga, corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana, relativa a la transmissió a títol onerós de la finca 
ubicada al carrer de Campfasso 32 esc. 1 2n 1a FC 34 amb referència cadastral 
número 3095205DF2739E0004XQ. 
 
Segon.- Retornar al Sr. David Fernández Quiroga l’import de 3.784,25 euros en 
concepte d’ingressos deguts, corresponent a la liquidació d’IIVTNU num. 2115/2017. 
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Tercer.- Declarar la no subjecció a l’IIVTNU de la transmissió de la finca referida 
efectuada en l’any 2017 respecte a la transmissió del 100% de titularitat de la finca 
ubicada al carrer de Campfasso 32 esc. 1 2n 1a FC 34 per inexistència d’increment 
de valor dels terrenys. 
 
Quart.-  Atorgar al senyor David Fernández Quiroga un termini de 15 dies 
d’audiència a l’expedient, comptats des de l’ endemà de la notificació del present 
acord perquè pugui formular les al·legacions que estimi adients en defensa dels seus 
drets. Transcorregut aquest termini, en cas que no s’hagin presentat al·legacions, 
aquesta proposta de resolució esdevindrà definitiva. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta proposta de resolució al senyor David Fernández 
Quiroga, pel seu coneixement i efectes.  
 

... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’IGUALTAT I EDUCACIÓ  
 
Punt novè.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració per al 
desenvolupament del Projecte “K sí k puk”, per als Cursos del 2020-2021 al 
2022-2023 i el seu Annex. 
 

Aprovar Subscripció Conveni projecte  
“K sí k puk” 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde d’Igualtat i Educació, que 
textualment diu: 
... 
 
Atès que la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, a l’article 131, d’acord amb l’article 149.1.30 de la 
Constitució, estableix un règim de competència compartida en la programació de 
l’ensenyament, la seva definició i l’avaluació general del sistema educatiu, en allò 
referent als ensenyaments obligatoris que condueixen a l’obtenció d’un títol 
acadèmic amb validesa a tot l’Estat. 
 
Atès que el 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, a l’article 71 regula les activitats 
complementàries i disposa que per a la gestió dels seus interessos, el municipi 
també pot exercir activitats complementàries de les pròpies d’altres administracions 
públiques i, en particular, les relatives, entre d’altres, a l’educació.  
 
Donat que la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació assenyala a l’article 22, 
apartat 4, que l’educació secundària obligatòria s’organitzarà d’acord amb els 
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principis d’educació comú i d’atenció a la diversitat dels alumnes, i a l’apartat 5 
d’aquest mateix article s’inclouen, entre d’altres, els programes de tractament 
personalitzat per als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. 
 
Atès que l’article 71 d’aquesta Llei orgànica estableix que correspon a les 
administracions educatives assegurar els recursos necessaris perquè els i les 
alumnes que requereixin una atenció educativa diferent de l’ordinària puguin assolir 
el màxim desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, 
els objectius establerts amb caràcter general per a tot l’alumnat, i l’article 72 preveu 
que les administracions educatives poden col·laborar amb altres administracions o 
entitats públiques o privades sense ànim de lucre, institucions o associacions, per 
facilitar l’escolarització i una millor incorporació d’aquest alumnat al centre 
educatiu. 
 
Atès que la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en l’apartat 4 de l’article 59 
assenyala que l'ordenació de l'educació secundària obligatòria ha d'establir 
programes de diversificació curricular orientats a la consecució de la titulació. 
Aquests programes poden comprendre activitats regulars fora dels centres, en 
col·laboració, si escau, amb les administracions locals. 
 
Vist el Decret 187/2015, de 25 d’agost, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, estableix en l’apartat 3 de 
l’article 18 que les mesures d’atenció a la diversitat poden ser de caràcter general, 
específic o extraordinari, i poden establir-se de forma temporal o permanent i en 
l’apartat 7 que el Departament d’Educació pot establir convenis amb ajuntaments, 
ens locals i altres institucions, per a la realització d’activitats fora del centre en el 
marc d’aplicació de les mesures específiques i/o extraordinàries per als alumnes de 
tercer i quart curs, que no han de comportar vinculació laboral o professional. 
 
Vist que l’alumnat que podrà participar en aquest projecte singular serà el dels 
següents centres educatius: Institut Esteve Terrades i Illa, Institut Francesc Macià, 
Institut Maria Aurèlia Capmany, Institut Miquel Martí i Pol i Institut Neus Català 
(antic Institut Cornellà), en el marc de les mesures i suports addicionals d’atenció a 
l’alumnat, amb el nom de “K SÍ K PUC”, l’objecte principal del qual projecte és donar 
suport als alumnes de tercer i/o quart curs de l’educació secundària obligatòria que 
presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme 
acadèmic, problemes de conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i 
adaptacions substancials del currículum que facilitin la seva inclusió escolar, social i 
laboral.  
 
Donat que l'Ajuntament de Cornellà, disposa de recursos educatius per a col·laborar 
i completar la formació d’aquests alumnes a fi i efecte d’oferir-los una formació 
integral que s’ajusti a les seves necessitats i els apropi a la realitat del municipi.  
 
Atès que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Cornellà, 
consideren positiu optimitzar els recursos disponibles per tal de donar una millor 
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resposta a les necessitats educatives dels alumnes del municipi, donant continuïtat 
als convenis establerts durant els cursos anteriors.  
 
Vistos els informes de la Cap de l’Àrea de Gestió d’Educació i 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 Presidenta de la Comissió 
Informativa, a proposta de 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 per al desenvolupament 
del Projecte “K sí k puk”, per als Cursos del 2020-2021 al 2022-2023 i el seu Annex, 
entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat, en el marc de les mesures específiques d’atenció a la 
diversitat dels alumnes de l’educació Secundària Obligatòria del municipi, i facultar 
al Sr. Alcalde-President d’aquest Ajuntament Sr. Antonio Balmón Arévalo, assistit de 
la Secretaria General d’aquest Ajuntament, Sra. Carmen Alonso Higuera, per a la 
seva formalització, el text literal del qual figura al final del present acord. 
 
Segon.- Comunicar el present acord al departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, a través dels Serveis Territorials del Baix Llobregat, 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 L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, I L’AJUNTAMENT DE 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE “ K SI K 
PUK”, PER ALS CURSOS DEL 2020-2021 AL 2022-2023 
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REUNITS 
 
D’una banda,  
 
La persona titular de la Direcció General de Currículum i Personalització i actuant en 
l’exercici de les facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol de 
2011, de delegació de competències de la persona titular del Departament 
d’Ensenyament en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 5930, de 
28.7.2011). 
 
I de l’altra, 
 
En nom i representació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, el/la senyor/a 
Antonio Balmón Arévalo, alcalde, nomenat/da en el Ple de data 15 de juny de 2019, 
assistit per la Secretària General d’aquest, Sra. Carmen Alonso Higuera, als efectes 
de fe pública fent ús de les facultats que són reconegudes a l’article 53 del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, i article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, de 
Règim Jurídic del funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter 
nacional, 
 
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen, mútuament, la 
capacitat jurídica suficient per formalitzar aquest conveni, 
 
M A N I F E S T E N 
 
1. La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya, a l’article 131, d’acord amb l’article 149.1.30 de la Constitució, 
estableix un règim de competència compartida en la programació de 
l’ensenyament, la seva definició i l’avaluació general del sistema educatiu, en 
allò referent als ensenyaments obligatoris que condueixen a l’obtenció d’un títol 
acadèmic amb validesa a tot l’Estat. 

 
Per part de l’administració autonòmica li correspon a aquesta l’exercici de les 
facultats derivades de la distribució de competències prevista a la norma 
constitucional i recollida a l’Estatut en matèria d’ensenyament. El Departament 
d'Educació actua en el seu àmbit de competències determinat pels decrets de 
creació, denominació i determinació de l’àmbit de competències dels departaments 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (Decret 1/2018, de 19 de maig, i 
Decret 258/2018, de 4 de desembre, de modificació). 
 
2. El 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, a l’article 71 regula les activitats 
complementàries i disposa que per a la gestió dels seus interessos, el municipi 
també pot exercir activitats complementàries de les pròpies d’altres 
administracions públiques i, en particular, les relatives, entre d’altres, a 
l’educació. 
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Per part de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat les activitats derivades d’aquest 
conveni venen emparades per la facultat d’actuació que li ve atribuïda al municipi 
en els termes exposats en el paràgraf anterior. Així, s’entén que l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, per a la gestió dels seus interessos, actua en aquest marc 
competencial de complementarietat amb relació a activitats pròpies de 
l’administració autonòmica.   
 
3. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació assenyala a l’article 22, 

apartat 4, que l’educació secundària obligatòria s’organitzarà d’acord amb els 
principis d’educació comú i d’atenció a la diversitat dels alumnes, i que 
correspon a les administracions educatives regular les mesures d’atenció a la 
diversitat. Entre aquestes mesures d’atenció a la diversitat, en l’apartat 5 
d’aquest mateix article s’inclouen, entre d’altres, els programes de tractament 
personalitzat per als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. 

 
L’article 71 d’aquesta Llei orgànica estableix que correspon a les administracions 
educatives assegurar els recursos necessaris perquè els i les alumnes que 
requereixin una atenció educativa diferent de l’ordinària puguin assolir el màxim 
desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els 
objectius establerts amb caràcter general per a tot l’alumnat. 
 
L’article 72 preveu que les administracions educatives poden col·laborar amb altres 
administracions o entitats públiques o privades sense ànim de lucre, institucions o 
associacions, per facilitar l’escolarització i una millor incorporació d’aquest alumnat 
al centre educatiu. 
 
4. La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en l’apartat 4 de l’article 59 
assenyala que l'ordenació de l'educació secundària obligatòria ha d'establir 
programes de diversificació curricular orientats a la consecució de la titulació. 
Aquests programes poden comprendre activitats regulars fora dels centres, en 
col·laboració, si escau, amb les administracions locals. 
 
5. El Decret 187/2015, de 25 d’agost, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, estableix en l’apartat 3 de 
l’article 18 que les mesures d’atenció a la diversitat poden ser de caràcter general, 
específic o extraordinari, i poden establir-se de forma temporal o permanent. 
 
L’apartat 7 d’aquest mateix article 18 estableix que el Departament d’Educació pot 
establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions, per a la 
realització d’activitats fora del centre en el marc d’aplicació de les mesures 
específiques i/o extraordinàries per als alumnes de tercer i quart curs, que no han de 
comportar vinculació laboral o professional. 
 
6. El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el 
marc d’un sistema educatiu inclusiu, exposa a l’article 9.5 que constitueixen 
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mesures i suports addicionals, entre d’altres que enumera, els programes de 
diversificació curricular. 
 
Per tot això, ambdues parts es reconeixen mútua capacitat per actuar i acorden 
formalitzar aquest conveni de conformitat amb les següents, 
 
C L À U S U L E S: 
 
PRIMERA. Objecte  
 
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Educació, i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per al desenvolupament del 
projecte “K SI K PUK”, projecte singular, el qual representa una mesura d’atenció 
educativa addicional en l’etapa de secundària, que comporta la realització 
d’activitats pràctiques fora del recinte escolar. 
 
Aquest conveni no altera la titularitat de la competència en la matèria ni implica 
cessió de facultats. 
 
El conveni se circumscriu a una col·laboració interadministrativa regida pels 
principis d’aplicació de coordinació, confiança legítima, lleialtat institucional i bona 
fe. 
 
El Departament d’Educació és responsable de la mesura d’atenció educativa que 
constitueixen els projectes singulars i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat hi 
col·labora amb la realització d’activitats complementàries. 
 
L’alumnat que podrà participar en aquest projecte singular serà el dels següents 
centres educatius: Institut Esteve Terrades i Illa (codi centre 08016781),Institut 
Francesc Macià (codi centre 08016793),Institut Maria Aurèlia Capmany (codi centre 
08059688), Institut Miquel Martí i Pol ( codi centre 08035143) i Institut Neus Català 
(codi centre 08073031 antic Institut Cornellà).  
 
SEGONA. Àmbit subjectiu 
 
Podran realitzar les activitats objecte d’aquest conveni els alumnes de 3r i/o 4t 
d’ESO que presentin dificultats generalitzades d’aprenentatge, un baix nivell 
d’assoliment de les competències en la majoria de les matèries en els cursos 
anteriors i que tenen compromès l’assoliment de les competències de l’etapa i 
compleixen algun dels requisits següents:  
 

 Alumnes que en acabar de cursar quart curs de l’ESO no han obtingut una 
avaluació positiva per superar el curs i/o no han assolit les competències de 
l’etapa. 
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 Alumnes de tercer o quart curs d’educació secundària obligatòria, que només es 
poden incorporar al projecte després de l’avaluació adient i a proposta de l’equip 
docent, i quan s’ha escoltat el seu parer i el dels pares o tutors legals.  

 
A més a més, serà imprescindible que es compleixin aquests dos requisits: 
 
1. Proposta de l’equip docent o de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) 

o òrgan equivalent en relació amb l’adaptació curricular de l’etapa. 
 
2. Acceptació per part de l’alumne i dels seus pares o representants legals, 

expressada amb un document de compromís educatiu. 
 
L’alumne podrà participar en aquest projecte durant un o dos cursos acadèmics o bé 
durant un o més trimestres, segons la valoració que en facin el mateix alumne, la 
seva família, el seu tutor o tutora i l’equip docent. En tots els casos els alumnes 
s’han d’incorporar prioritàriament a l’inici de curs. Excepcionalment, es podran 
incorporar en un altre moment del curs si la valoració  de l’equip docent i/o de la 
CAD o òrgan equivalent ho estima favorable. 

 
TERCERA. Espais i instal·lacions 
 
Les activitats d’àmbit pràctic externes al centre es poden desenvolupar en espais i 
instal·lacions de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat o en  espais i instal·lacions 
d’una entitat externa, pública o privada, amb la qual aquest Ajuntament hi 
col·laborarà. 
 
La col·laboració s’haurà de materialitzar per mitjà d’un escrit formal que inclourà 
com a mínim el següent contingut: referència i identificació d’aquest conveni; 
acceptació de l’entitat externa de col·laborar en la formació acadèmica de l’alumne 
que hi participi; nom i cognoms de l’alumne; nom de l’institut; nom del projecte; 
horari; període de realització de les activitats; constància que la naturalesa de les 
activitats no suposa relació laboral ni professional; obligació de complir per part de 
les parts signatàries la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal; obligació de totes les parts i especialment de l’entitat externa de complir 
la normativa vigent en matèria de protecció del menor; obligació de l’entitat 
externa de disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi 
els danys eventuals causats per l’estat de conservació i manteniment dels espais i 
instal·lacions i mitjans materials i per la naturalesa de les activitats realitzades; 
signatures del director o directora del centre, del representant de la corporació local 
i del representant de l’entitat externa. 
 
Aquestes activitats no tenen consideració de relació contractual laboral ni 
professional. 
 
La idoneïtat dels espais i instal·lacions es determina de manera conclusiva després 
d’un procés valoratiu entre el centre educatiu i la corporació local, i si escau, 
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l’entitat externa. Per determinar aquesta idoneïtat es pot consultar els serveis 
territorials del Departament d’Educació. 
 
La naturalesa de les activitats i la seva connexió amb el procés d’aprenentatge 
acadèmic, així com l’avaluació i criteris de seguiment, han de venir determinades en 
un marc de referència estipulat al projecte que hagi elaborat el centre. 
 
QUARTA. Projecte educatiu 
 
El projecte educatiu l’elabora el centre, és validat pels serveis territorials del 
Departament d’Educació amb el coneixement previ de la Inspecció i ha de contenir, 
almenys, els següents apartats: 
 
1. Identificació del projecte singular amb un nom. 
 
2. Metodologia: principis generals psicopedagògics que guiaran l’execució 

global del projecte i metodologies concretes de cada àmbit (lingüístic i 
social, científic i tecnològic, pràctic). 

 
3. Currículum: programació didàctica (objectius, competències, criteris 

d’avaluació i continguts d’aprenentatge) per a cadascun dels tres àmbits i 
especificació de les assignacions horàries a cadascun, criteris 
d’agrupaments d’alumnes, ús d’espais i utilització de recursos materials. 

 
4. Activitats d’àmbit pràctic externes al centre: ja sigui en serveis propis de 

l’ajuntament o en entitats externes a la corporació local s’hauran 
d’especificar criteris de qualitat del lloc i de les instal·lacions, les tasques a 
realitzar, l’horari previst, etc. Així com una previsió de les competències 
personals, habilitats socials i actituds que es preveu que s’assoleixin per 
mitjà d’aquestes activitats.  

 
5. Avaluació: criteris d’avaluació que s’aplicaran amb indicació del nivell 

d’assoliment necessari per a l’obtenció del títol de graduat o graduada en 
educació secundària obligatòria. 

 
CINQUENA. Compromisos de les parts 
 
Per part de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat: 
 
1. L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat es compromet a facilitar l’accés 

dels alumnes a les instal·lacions adients on podran dur a terme activitats 
d’aplicació pràctica. 

 
Per aquesta raó es formalitzarà, si escau, el document de col·laboració referenciat a 
la clàusula tercera per part de la corporació local amb cada una de les entitats 
externes que col·laboren. Aquestes activitats són part integrant del currículum 
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formatiu, per la qual cosa els alumnes continuaran escolaritzats a tots els efectes als 
centres educatius durant el temps que les duguin a terme. 
 
2. L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat es coordinarà amb el centre 

educatiu i li facilitarà la informació necessària per poder dur a terme 
l’adequada avaluació i la consegüent orientació del procés 
d’aprenentatge. 

 
Per part del Departament d’Educació: 
 
1. Supervisarà el desenvolupament global del projecte i per a això es 

coordinarà i col·laborarà amb tots els agents implicats. 
 
2. Específicament farà el seguiment del procés d’assignació dels alumnes i 

de la seva evolució acadèmica i personal. 
 
3. Auxiliarà l’altra part signant del conveni en qualsevol incidència o fet 

sobrevingut durant el desenvolupament del projecte. 
 
SISENA. Incompliment dels compromisos 
 
L’incompliment dels compromisos previstos en aquest conveni comportarà la revisió 
i/o correcció del contingut del projecte singular i, especialment, la part referent a les 
activitats externes a l’institut, que poden quedar aturades fins que no es resolguin 
favorablement les incidències. 
 
SETENA. Assegurances i responsabilitats civils 
 
Alumnes de centres públics: 
Els alumnes de centres públics que participin en els projectes singulars estaran 
protegits per l’assegurança escolar obligatòria, que cobreix l’accident escolar, la 
malaltia i l’infortuni familiar.  
 
En cas d’accident escolar, els estudiants s’han d’adreçar als centres sanitaris públics 
del seu municipi o als centres sanitaris concertats o autoritzats per la Direcció 
General de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. 
 
La responsabilitat patrimonial i civil que es pugui derivar de comportaments de 
l’alumnat de centres de titularitat de la Generalitat queda assumida per la 
cobertura única per a tota la Generalitat contractada pel departament competent 
en la matèria. 
 
Ens local que subscriu el conveni: 
 
L’ens local resta obligat a preveure que les eventualitats sobrevingudes en la 
realització de les activitats de les quals és responsable i puguin derivar en 
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responsabilitat civil i/o patrimonial, es puguin cobrir per una pòlissa específica o per 
alguna pòlissa general que ja tinguin subscrita. 
 
En aquest cas concret, la responsabilitat derivada de l’objecte del conveni es refereix 
a la facilitació d’espais per dur a terme activitats d’àmbit pràctic.  
 
En cas que la corporació local realitzi les activitats en serveis i òrgans propis la 
responsabilitat derivada de l’objecte del conveni també es refereix a la realització 
efectiva de les activitats de l’alumnat. 
 
VUITENA. Despeses i ús de recursos 
 
La corporació local determinarà els següents termes per a la realització de les 
activitats derivades de l’objecte d’aquest conveni: modalitats de gestió, recursos 
humans, recursos materials i econòmics. 
 
La signatura d’aquest conveni no implica cap despesa econòmica per a la corporació 
local ni contractació ni nomenament de personal nou ni adquisició de nous recursos 
materials ni d’espais ni instal·lacions. 
 
La signatura d’aquest conveni no implica cap despesa econòmica per al 
Departament d’Educació ni contractació ni nomenament de personal nou ni 
adquisició de nous recursos materials ni d’espais ni instal·lacions. 
 
NOVENA. Modificacions del conveni 
 
En qualsevol moment de la vigència d’aquest conveni, a iniciativa de qualsevol de 
les parts signants i amb la conformitat d’ambdues, es pot modificar el contingut 
d’aquest conveni mitjançant una addenda formalitzada quan el fi sigui atorgar més 
seguretat jurídica, introduir garanties administratives, incloure innovacions o 
actualitzacions normatives, afegir millores didàctiques o psicopedagògiques o 
d’altres amb naturalesa anàloga. 
 
DESENA. Comissió de seguiment 
 
Per vetllar pel seguiment, interpretació, vigilància i control del conveni i pel seu 
acompliment, així com el dels plans d’actuació i activitats que se’n deriven, es crea 
una comissió de seguiment formada per representants del Departament d'Educació 
i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregatde forma paritària, que resoldrà els 
problemes d’interpretació i compliment que puguin plantejar-se. 
 
Hi haurà, com a mínim, una reunió ordinària per curs i les extraordinàries que siguin 
necessàries, en aquest cas, convocades a petició d’una de les parts. El director o 
directora dels serveis territorials designarà els representants que formen part de la 
comissió de seguiment en representació del Departament d’Educació. 
 
ONZENA. Vigència i pròrroga 
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Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva signatura, i amb efectes des del 
dia 1 de setembre de 2020 fins al 31 d’agost de 2023 i amb possibilitat de pròrroga. 
La pròrroga es materialitzarà, per mitjà d’una addenda, prèviament a la finalització 
de la vigència d’aquest conveni. 
 
DOTZENA. Causes de resolució 
 
Les causes de resolució del conveni són les recollides a l’article 51.2 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
TRETZENA. Protecció de dades, dret a l’honor i la imatge i protecció del menor 
1. Les parts signatàries es comprometen a complir la normativa reguladora 

de protecció de dades de caràcter personal d’acord amb el que determina 
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 (Reglament general de protecció de 
dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals; així com aquella altra normativa 
reguladora de protecció de dades de caràcter personal que sigui 
d’aplicació durant la vigència d’aquest conveni i que no contradigui, 
s’oposi o sigui incompatible amb el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei 
orgànica 3/2018. 

 
2. Així mateix, els signants també donaran compliment a les previsions 

establertes a la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del 
dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la 
resta de normativa d’aplicació en matèria de confidencialitat. 

 
3. El personal, sigui propi o extern, que intervingui en l’execució d’aquest 

conveni, complirà la normativa vigent en matèria de protecció del menor, i 
concretament el requisit que determina l’apartat 5 de l’article 13 de la Llei 
orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de 
modificació parcial del codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil. 

 
En aquest sentit, totes les persones que per la seva feina tinguin contacte habitual 
amb menors hauran de disposar dels certificats legalment establerts per acreditar 
que no han estat condemnats per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat 
i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans. 
 
CATORZENA. Altres compliments 
 
Les parts signants d’aquest conveni resten obligades a la consecució de l’interès 
general amb compliment de les normatives de règim jurídic de les administracions, 
del procediment administratiu comú, i han d’instar altres agents implicats en el 
projecte al compliment general de les normatives aplicables. 



 
 

 
 

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

 

 19 

 
QUINZENA. Naturalesa jurídica del conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix pels articles 47 i següents de 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i pels articles 108 i 
següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i 
els efectes d’aquest conveni que no puguin ser resoltes d’acord amb el que es 
determina en el mecanisme de seguiment, vigilància i control que es crea en la 
clàusula novena, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 

Perquè així consti, s’estén el present document i, en prova de conformitat, el 
signen les parts indicades 
 
ANNEX: 
 
Exemple centre educatiu públic 
 
DOCUMENT PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’APLICACIÓ PRÀCTICA 
RELACIONADES AMB EL PROJECTE ...... DEL CENTRE ...... 

 
Lloc i data ...... 
 
L’Ajuntament de ...... i el Departament d’Educació tenen signat un conveni de 
col·laboració per a l’atenció educativa de l’alumnat d’educació secundària 
obligatòria del municipi, que participi en el projecte ...... ,en el marc de les mesures i 
suports addicionals d’atenció a l’alumnat.  
 
Segons estableix la clàusula tercera del conveni, l’Ajuntament de ...... es compromet 
a facilitar l’accés dels alumnes a instal·lacions adients on dur a terme les activitats 
d’aplicació pràctica, fora del centre educatiu, previstes al programa de diversificació 
curricular en què l’alumne participa (Decret 187/2015, de 25 agost, d’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria,). 
 
Amb aquesta finalitat …(nom de l’entitat externa)... accepta col·laborar en la 
formació acadèmica de l’alumne ...... del centre ...... facilitant la realització de les 
activitats d’aplicació pràctica detallades en el projecte ...... en les seves 
instal·lacions. 
 
Aquestes activitats es duran a terme en el següent horari: ...... ; i durant el període 
...... 
 
La realització d’aquestes activitats per part de l’alumne, en cap cas constituirà 
relació laboral ni professional de cap mena amb …(nom de l’entitat externa)..., per 
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la qual cosa els sotasignats declaren que l’exercici de les activitats formatives no 
comporta per part de l’alumne/a, incorporació al lloc de treball, sinó continuació de 
la seva formació educativa, subjecta a avaluació. 
 
Les parts signatàries es comprometen a complir la normativa reguladora de 
protecció de dades de caràcter personal que sigui d’aplicació durant la vigència 
d’aquest conveni. 
 
Les parts signatàries i especialment ...(nom de l’entitat externa)... es compromet a 
donar compliment a la normativa vigent en matèria de protecció del menor, i 
concretament la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció jurídica del 
menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil. 
 
(nom de l’entitat externa) ...... es compromet a disposar d’una pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys que es puguin causar 
com a conseqüència de l’estat de conservació i manteniment de la instal·lació i 
mitjans materials que s’utilitzin durant el desenvolupament de l’activitat objecte 
d’aquest conveni. 

 
... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 
Punt desè.- Aprovar la subscripció de l’addenda econòmica al conveni de 
col·laboració entre el Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la 
província de Barcelona i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per al Curs 
Acadèmic 2019-2020. 
 

Aprovar conveni entre UNED i Ajuntament de  
Cornellà pel curs 2019-2020. 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde d’Igualtat i Educació, que 
textualment diu: 
... 
 
Atès que data 30 de juny de 2008 es va signar un conveni de col·laboració entre el 
Consorci Centre Associat a la UNED de Terrassa (ara Consorci Universitari Centre 
Associat de la UNED Província de Barcelona) i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
i en 14 de juliol de 2009 es va signar una addenda d’actualització del mencionat 
conveni. 
 
Donat que en l'estipulació quarta d'aquest conveni es formalitzava la creació de la 
Universitat de la Gent Gran. Posteriorment la posada en funcionament de la UNED 
Sènior i la seva consolidació com a projecte propi de la UNED amb els mateixos 
objectius que els de la UGG, va requerir iniciar un procés de trànsit en l'estructura 
existent de la UGG per adequar-la als requisits de la UNED Sènior. 
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Atesa aquesta circumstància, l’Addenda Económica al conveni entre el aquest 
Consorci Universitari i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat que es presenta per 
part del primer,  té la seva justificació en la necessitat d’aprovar una addenda 
económica d’autorització i disposició de crèdit per al curs acadèmic 2019-2020 de 
trenta-set mil vuit-cents setanta-sis euros (37.876 euros) en concepte de 
participació al finançament del desenvolupament de tota l’activitat acadèmica del 
curs 2019-20, adeqüar el conveni a aquest procès de trànsit, així com els 
ensenyaments del Curs d’Accés Directe per Majors de 25, 45 anys, i el programa 
UNED Sènior/UGG, i el suport administratiu. 
 
Atès per altra banda que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, a través de la 
Memòria justificativa emesa per la Cap de l’àrea d’Educació, manifesta el seu 
interès en adaptar aquest projecte a les necessitats i demandes de la ciutat, la 
contínua formació i aprenentatge dels ciutadans i ciutadanes i la seva relevancia en 
l’àmbit de la gent gran. No seria possible organitzar i oferir aquesta formació als 
ciutadans/es únicament amb l’aportació de l’Ajuntament de Cornellà. 
 
Donat que l’objecte d’aquest conveni no té cap caràcter contractual, ja que 
mitjançant aquest conveni, les dues administracions busquen assolir un objectiu 
comú (el foment del consum de l’educació i cultura entre la ciutadania) utilitzant 
uns mitjans i recursos d’una i d’altra administració per l’exercici de competències 
pròpies d’ambdues. 
 
Donat que en base a l’art. 50 de la Llei 40/2015, es justifica la realització d’aquest 
conveni ja que ambdues parts comparteixen uns objectius comuns i hi ha una 
distribució de tasques posant a disposició de la ciutadania una oferta formativa per 
a un ampli col·lectiu, als quals ambdós volen fer arribar a un preu ajustat. 
 
Atès que es compleix amb l’article 25 de la Llei 7/1985, Reguladora de Bases del 
Règim Local, 2 d’abril en relació a les competències municipals.  
 
Vist que la Cap de l’àrea d’Educació, Sra. Sonia Broto Pérez, i el Cap d’Educació i 
Política Social han incorporat a l’expedient la preceptiva Memòria Justificativa i 
Informe administratiu respectivament. 
 
Atès que l’adopció d’aquest Acord és 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, publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
18 de juliol, la Presidenta de la Comissió Informativa de Polítiques  Socials i 
Comunitàries, a proposta de la 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 
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Primer.- Aprovar la subscripció de l’addenda econòmica al conveni de col·laboració 
entre el Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la província de Barcelona 
i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per al Curs Acadèmic 2019-2020, i facultar 
al Sr. Antonio Balmón Arévalo, Alcalde President 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.- Autoritzar i disposar la despesa de trenta-set mil vuit-cents setanta-sis 
euros (37.876 euros) en concepte de participació al finançament del 
desenvolupament de tota l’activitat acadèmica del curs 2019-20 a càrrec a la 
partida pressupostària 0200 3260D 4670000 – TRANSFERENCIA AL C.A./U.N.E.D. 
 
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 
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. 
   
 
 
ADDENDA ECONÒMICA AL CONVENI ENTRE EL CONSORCI UNIVERSITARI CENTRE 
ASSOCIAT A LA UNED DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT, PER AL CURS ACADÈMIC 2019-2020 
 
INTERVENEN 
  
D’una part, el Sr. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífic de la UNED, assistit per la 
Secretària del Consorci, Sra. Montserrat Gaja i Rodríguez. 
  
I d’una altra part, el Sr. Antonio Balmón Arévalo, Alcalde President de l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat, que actua en nom i representació de l’esmentat 
Ajuntament, en ús de les facultats atribuïdes en virtut de l’article 53.1ª) del text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, i facultat per l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en 
sessió de data ___________________ i assistit per la senyora Carmen Alonso 
Higuera, Secretària General de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, als efectes de 
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fe pública previstos per l’article 3.2 del Real Decret 128/2018, de 16 de març, que 
dóna fe de l’acte. 
 
EXPOSEN 
 
Que en data 30 de juny de 2008, es va signar un conveni de col·laboració entre el 
Consorci Centre Associat de la UNED de Terrassa (ara Consorci Universitari Centre 
Associat de la UNED Província de Barcelona) i l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
i en data 14 de juliol de 2009 es va signar una addenda d’actualització del 
mencionat conveni. 
 
Que en l'estipulació quarta d'aquest conveni es formalitzava la creació de la 
Universitat de la Gent Gran. Que la posterior posada en funcionament de la UNED 
Sènior i la seva consolidació com a projecte propi de la UNED amb els mateixos 
objectius que els de la UGG, va requerir iniciar un procés de trànsit en l'estructura 
existent de la UGG per adequar-la als requisits de la UNED Sènior. 
 
Que, en compliment dels compromisos adquirits, es fa necessari l'aprovació d'una 
addenda econòmica d'autorització i disposició de crèdit per al curs acadèmic 2019-
2020. 
 
Per tot això, ambdues parts subscriuen la present addenda econòmica, subjecte a 
les següents 
 
CLÀUSULES 
 
Primera.- L’objecte d’aquesta addenda es l'aprovació, autorització i disposició del 
crèdit corresponent, per al curs acadèmic 2019-2020, per part de l'Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat destinat al Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de 
la Província de Barcelona. 
 
Segona.- Que, en aquest curs 2019-2020, en el centre de Cornellà de Llobregat 
s’impartiran ensenyaments del Curs d’Accés Directe per Majors de 25 i 45 anys, així 
com el programa UNED Sènior/UGG. 
 
El servei en el Curs d'Accés Directe per majors de 25 anys en l'Aula de Cornellà es 
concreta en: 

 El servei presencial de cinc assignatures: Llengua espanyola, Comentari de text, 
Llengua estrangera: Anglès, Matemàtiques i Matemàtiques aplicades a les 
ciències socials. 

 El servei virtual en la resta d’assignatures que conformen aquest programa i 

 El servei de gravacions en totes les assignatures que ofereix el Consorci  
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El programa UNED Sènior/UGG per aquest curs 2019-2020 s’estructura en dos 
quadrimestres i en 11 assignatures quadrimestrals en el primer quadrimestre i 12 
assignatures quadrimestrals en el segon quadrimestre de 30 hores. 
 
Tercera.- L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat transferirà al Consorci Universitari 
Centre Associat a la UNED de la província de Barcelona, la quantitat de 37.876€ per 
al desenvolupament de tota l'activitat acadèmica del curs 2019-2020. 
 
Quarta.- El suport administratiu de l’activitat de la UNED en el Centre de Cornellà de 
Llobregat en aquest curs 2019-2020 el realitzaran: 
 

 Sonia Sancelestino Perciba amb DNI 3769****-* 

 Roberto Laborda Gómez amb DNI 5262****-* 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat es reserva la potestat de canviar a les 
persones assignades al servei d’informació i administració, i es compromet a 
notificar-ho degudament a la Secretaria del Consorci, si aquest fos el cas. 
 
Cinquena.- Aquesta addenda es regeix pel conveni que la motiva. 
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquesta addenda per quadruplicat 
i a un sol efecte, al lloc i a la data indicats a l’encapçalament. 

 
... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 
PROPOSTES DE L'ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC  
 
Punt onzè.- Aprovar la revisió del cànon de la concessió administrativa de 
l’ús privatiu dels terrenys municipals situats al carrer Albert Einstein, 
destinats a l’explotació d’un hotel, atorgada a l’empresa “Accor Hoteles 
España. 
 

Aprovar revisió Cànon empresa 
“Accor Hoteles España” 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 
Vist el Plec de Condicions Jurídics i Econòmic-Administratius que regeix la concessió 
administrativa de l’ús privatiu dels terrenys municipals situats al carrer Albert 
Einstein, destinats a l’explotació d’un hotel, adjudicada a l’Empresa “Accor Hoteles 
España, Societat Anònima”, i en especial el seu article número sis, relatiu a la revisió 
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de preus, del que resulta que el cànon serà  revisable anyalment  en base al Índex de 
Preus al Consum de l'exercici anterior. 
 
Atès que el Índex de Preus de Consum corresponent al període  juliol 2019/ juliol 
2020 és del -0,6%, segons dades facilitades per l'Institut Nacional d'Estadística. 
 
Vist l’informe de data 15 de setembre de 2020 del Cap del Departament de 
Patrimoni. 
 
Atès que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa de Territori 
i Medi Ambient. 
 
Atès que l’ adopció d’ aquest acord és competència d’ aquesta Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió 
plenària que va tenir lloc el 2 de juliol de 2019 i que va ser publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de data 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió 
Informativa de Territori i Medi Ambient a proposta del Tinent d’Alcalde de Política 
Territorial i Espai públic, proposa l’adopció dels següents: 
 
 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la revisió del cànon de la concessió administrativa de l’ús privatiu 
dels terrenys municipals situats al carrer Albert Einstein, destinats a l’explotació 
d’un hotel, atorgada a l’empresa “Accor Hoteles España, Societat Anònima”, 
mitjançant  acord plenari de data  25 de Juny de 1998, per variació de l'Índex de 
Preus al Consum corresponent al període Juliol 2019/Juliol 2020 en un -0,6 %, i que 
suposa una diferència  anyal de    -297,78.- euros, restant establert al cànon anyal 
de l’esmentada concessió, en la quantitat de 49.332,01.- euros anyals, i això amb 
efectes de l’1 d’agost de 2020. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’Empresa “Accor Hoteles España, Societat 
Anònima”,  i  la Intervenció Municipal. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
de Catalunya. 

 
... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
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Punt dotzè.- Aprovar la revisió del cànon de la concessió administrativa del 
dret d’arrendament de la primera planta del Mercat del Centre, destinada 
a la venda de productes de consum, exclosa l’alimentació perible, atorgat a 
l’empresa “CAPRABO. 
 

Aprovar revisió Cànon empresa 
“CAPRABO” 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 
Vist el Plec de Condicions Jurídiques i Econòmic-Administratives que regeix la 
concessió administrativa regulador d’ un dret d’ arrendament sobre la primera 
planta del Mercat del Centre, per destinar-la a la venda de productes de consum 
quotidià, exclosa l’alimentació perible, adjudicat a l’empresa “CAPRABO, Societat 
Anònima-Societat Unipersonal”, i en especial el seu article 7, relatiu a la revisió de 
preus, del que resulta que el cànon serà  revisable anyalment d’acord amb l’Índex de 
Preus al Consum, elaborat pel Institut Nacional d’Estadística. 
  
Atès que l’Índex de Preus al Consum corresponent al període novembre 2018 / 
novembre 2019, es del 0,4 % segons dades facilitades per l´Institut Nacional 
d'Estadística. 
 
Vist l’informe de data 10 de juliol de 2020 del Cap del Departament de Patrimoni. 
 
Atès que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa de Territori 
i Medi Ambient. 
 
Atès que l’ adopció d’ aquest acord és competència d’ aquesta Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió 
plenària que va tenir lloc el 2 de juliol de 2019 i que va ser publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de data 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió 
Informativa de Territori i Medi Ambient a proposta del Tinent d’Alcalde de Política 
Territorial i Espai públic, proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la revisió del cànon de la concessió administrativa del dret 
d’arrendament de la primera planta del Mercat del Centre, destinada a la venda de 
productes de consum quotidià, exclosa l’alimentació perible, atorgat a l’empresa 
“CAPRABO, Societat Anònima-Societat Unipersonal” segons acord de la Comissió de 
Govern de data 4 d’ octubre de 2000, per variació de l’Índex de Preus al Consum 
corresponent al període novembre 2018 / novembre 2019, en un 0,4 %, i que aplicat 
sobre l’última renda vigent de 43.440,25.- euros suposa una variació anyal de 
173,76.- euros, restant  establert el cànon anyal de l’esmentada concessió, en la 
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quantitat de 43.614,01.- euros anyals més el 21% d’Impost sobre el Valor Afegit, i 
això a partir del dia 7 de novembre de 2019. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’empresa “CAPRABO, Societat Anònima - 
Societat Unipersonal”, i a la Intervenció Municipal. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
de Catalunya. 
 

... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
 
 

Punt tretzè.- Aprovar la suspensió del cànon de la concessió de l’ús privatiu 
dels terrenys municipals situats a la cruïlla de l’Avinguda del Maresme amb 
el carrer Mercuri destinats a la construcció d’un hotel, adjudicat a 
l’empresa Hostelera Valenciana 98, Societat Limitada. 
 

Aprovar revisió Cànon empresa 
“Hostelera Valenciana 98” 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 
Vist la concessió administrativa de domini públic relativa a l’ús privatiu dels terrenys 
municipals situats a la cruïlla de l’Avinguda del Maresme amb el carrer Mercuri 
destinats a la construcció d’un hotel atorgada a Hostelera Valenciana 98, Societat 
Limitada. 
 
Vist que l'esmentada concessió es realitza de forma específica per la construcció i 
explotació d'un hotel. 
 
Vista la instancia presentada davant aquest Ajuntament el 13 de maig de 2020 amb 
número de Registre d’Entrada 15749. 
 
Vista la situació derivada de la pandemia de covid-19 a l'estat espanyol, que ha 
afectat a diferents sectors econòmics entre ells al sector hoteler i activitats pròpies 
d'aquests establiments. 
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Vist l'article 26.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que en relació a les taxes 
estableix que : "Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic, 
l'activitat administrativa o el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no 
es presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l'import corresponent." 
 
Vista l'ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la que es declara la suspensió 
d'apertura al públic d'establiment d'allotjament turístic, d'acord amb l'article 10.6 
del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que va establir 
mesures temporals de suspensió d'hotels i allotjaments similars. 
 
Vist l'article 34.4 del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març referit a les concessions 
d'obres i serveis, però que estableix la possibilitat d'establir mecanismes de 
compensació pel manteniment de l'equilibri financer com a conseqüència de la 
situació derivada de la pandemia per la COVID-19 i les diferents conseqüències 
econòmiques. 
 
Atès per tant que es considera necessari establir una redistribució en el cànon de la 
concessió esmentada als efectes de compensar l'impossibilitat d'efectuar amb 
normalitat la prestació del servei d'hotel establert a la concessió derivat de la causa 
de força major no imputable al concessionari derivada de la pandèmia causada per 
la COVID-19 
 
Es considera proporcionat a manca d'altres elements, la redistribució de les quotes a 
pagar pel concessionari, establint una suspensió del pagament del canon durant 6 
mesos, que es compensarà liquidant l'import no cobrant durant aquest 6 mesos, en 
les liquidacions corresponents als 18 mesos següents. 
 
Atès que la liquidació del cànon de la present concessiò és trimestral i que durant el 
2020 no s'ha girat cap liquidació, no es giraran les liquidacions corresponents al 
primer i segon trimestre de l'any 2020 i l'import que s'hauria d'haver liquidat una 
vegada actualitzat l'IPC que correspongui, s'imputara de forma proporcional a les 
liquidacions del tercer i quart trimestre del 2020 i primer, segon, tercer i quart 
trimestre de l'any 2021, afegint a la quota corresponent al trimestre objecte de 
liquidació, un import del 16,66% de la quota que s'haguès d'haver girat el primer i 
segon trimestre de 2020. 
 
Vist l’informe del Cap del departament de Patrimoni  
 
Atès que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa de Territori 
i Medi Ambient 
 
Atès que l’ adopció d’ aquest acord és competència d’ aquesta Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió 
plenària que va tenir lloc el 2 de juliol de 2019 i que va ser publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de data 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió 
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Informativa de Territori i Medi Ambient a proposta del Tinent d’Alcalde de Política 
Territorial i Espai Públic, proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la suspensió del cànon de la concessió de l’ús privatiu dels terrenys 
municipals situats a la cruïlla de l’Avinguda del Maresme amb el carrer Mercuri 
destinats a la construcció d’un hotel adjudicada pel Ple de l’Ajuntament de data 26 
d’octubre de 2000 sent l’empresa adjudicatària actual Hostelera Valenciana 98, 
Societat Limitada, durant els primer i segon trimestre del 2020, els quals es 
liquidaran imputant a les liquidacions del tercer i quart trimestre del 2020 i primer, 
segon, tercer i quart trimestre de l'any 2021, afegint a la quota corresponent al 
trimestre objecte de liquidació, un import del 16,66% excepte en la quota del quart 
tirmestre del 2021 que será del 16,67% de la quota que s'haguès d'haver girat el 
primer i segon trimestre de 2020. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’empresa concessionària Hostelera Valenciana 
98, Societat Limitada, i a la Intervenció Municipal. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
de Catalunya. 

 
... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 

 
Punt catorzè.- Aprovar la suspensió del cànon de la concessió de de l’ús 
privatiu d’un local comercial destinat a llibreria, papereria i altres elements 
relacionats amb la cultura, annex al Mercat Sant Ildefons de Cornellà de 
Llobregat, atorgat a l’empresa “ABACUS, S.CCL.”  
 

Aprovar revisió Cànon empresa 
“ABACUS S.CCL” 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 
Vista la concessió administrativa de l’ús privatiu d’un local comercial destinat a la 
venda de llibres, música, material didàctic, joguines, llibreria, papereria i altres 
elements relacionats amb la cultura, annex al Mercat Sant Ildefons de Cornellà de 
Llobregat, atorgat a l’empresa “ABACUS, S.CCL.” segons acord de la Junta de 
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Govern Local de data 30 de juny de 2010 i posat a disposició d’ABACUS, SCCL 
l’esmentat edifici segons acord de la Junta de Govern Local de data 9 de novembre 
de 2011 Vist que l'esmentada concessió es realitza de forma específica per privatiu 
d’un local comercial destinat a la venda de llibres, música, material didàctic, 
joguines, llibreria, papereria i altres elements relacionats amb la cultura. 
 
Vista la situació derivada de la pandemia de covid-19 a l'estat espanyol, que ha 
afectat a diferents sectors econòmics entre ells al sector hoteler i activitats pròpies 
d'aquests establiments. 
 
Vist l'article 26.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que en relació a les taxes 
estableix que : "Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic, 
l'activitat administrativa o el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no 
es presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l'import corresponent." 
 
Vista l'ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la que es declara la suspensió 
d'apertura al públic d'establiment d'allotjament turístic, d'acord amb l'article 10.6 
del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que va establir 
mesures temporals de suspensió d'hotels i allotjaments similars.  
 
Vist l'article 34.4 del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març referit a les concessions 
d'obres i serveis, però que estableix la possibilitat d'establir mecanismes de 
compensació pel manteniment de l'equilibri financer com a conseqüència de la 
situació derivada de la pandemia per la COVID-19 i les diferents conseqüències 
econòmiques. 
 
Atès per tant que es considera necessari establir una redistribució en el cànon de la 
concessió esmentada als efectes de compensar l'impossibilitat d'efectuar amb 
normalitat la prestació del servei d’un local comercial destinat a la venda de llibres, 
música, material didàctic, joguines, llibreria, papereria i altres elements relacionats 
amb la cultura establert a la concessió derivat de la causa de força major no 
imputable al concessionari derivada de la pandèmia causada per la COVID-19 
 
Es considera proporcionat a manca d'altres elements, la redistribució de les quotes a 
pagar pel concessionari, establint una suspensió del pagament del canon durant 6 
mesos, que es compensarà liquidant l'import no cobrant durant aquest 6 mesos, en 
les liquidacions corresponents als 18 mesos següents.  
 
Atès que la liquidació del cànon de la present concessiò és semestral i que durant el 
2020 no s'ha girat cap liquidació, no es giraran les liquidacions corresponents al 
primer semestre de l'any 2020 i l'import que s'hauria d'haver liquidat una vegada 
actualitzat l'IPC que correspongui, s'imputara de forma proporcional a les 
liquidacions del segon semestre del 2020 i primer i segon semestre de l'any 2021, 
afegint a la quota corresponent al semestre objecte de liquidació, un import del 
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33,33% excepte en la quota del segon semestre del 2021 que será del 33,34 % de la 
quota que s'haguès d'haver girat el primer semestre de 2020. 
 
Vist l’informe del Cap del departament de Patrimoni  
 
Atès que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa de Territori 
i Medi Ambient  
 
Atès que l’ adopció d’ aquest acord és competència d’ aquesta Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió 
plenària que va tenir lloc el 2 de juliol de 2019 i que va ser publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de data 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió 
Informativa de Territori i Medi Ambient a proposta del Tinent d’Alcalde de Política 
Territorial i Espai Públic, proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la suspensió del cànon de la concessió de de l’ús privatiu d’un local 
comercial destinat a la venda de llibres, música, material didàctic, joguines, llibreria, 
papereria i altres elements relacionats amb la cultura, annex al Mercat Sant 
Ildefons de Cornellà de Llobregat, atorgat a l’empresa “ABACUS, S.CCL.” segons 
acord de la Junta de Govern Local de data 30 de juny de 2010 i posat a disposició 
d’ABACUS, SCCL l’esmentat edifici segons acord de la Junta de Govern Local de data 
9 de novembre de 2011, durant el primer semestre del 2020, els quals es liquidaran 
imputant a les liquidacions del segon semestre del 2020 i primer i segon semestre de 
l'any 2021, afegint a la quota corresponent al trimestre objecte de liquidació, un 
import del 33% de la quota que s'haguès d'haver girat el primer semestre de 2020. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’empresa concessionària ABACUS, SCCL, i a la 
Intervenció Municipal. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
de Catalunya. 

 
... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 

 
Punt quinzè.- Aprovar l'exempció del cànon de la concessió administrativa 
demanial del servei de restauració de l’edifici municipal anomenat “Can 
Trabal”, per usos de restauració, situada a la plaça Mari Santpere, 
adjudicat a l’empresa “MASIA CAN TRABAL, Societat Limitada”.  
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Aprovar revisió Cànon empresa 
“Masia Can Trabal” 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 
Vist la concessió administrativa de domini públic relativa a concessió administrativa 
demanial del servei de restauració de l’edifici municipal anomenat “Can Trabal”, per 
usos de restauració, situada a la plaça Mari Santpere, adjudicat a l’empresa “MASIA 
CAN TRABAL, Societat Limitada”  
 
Vist que l'esmentada concessió es realitza de forma específica per la explotació d'un 
bar restaurant. 
 
Vista la situació derivada de la pandemia de covid-19 a l'estat espanyol, que ha 
afectat a diferents sectors econòmics entre ells al sector de la restauració i activitats 
pròpies d'aquests establiments. 
 
Vist l'article 26.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que en relació a les taxes 
estableix que : "Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic, 
l'activitat administrativa o el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no 
es presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l'import corresponent." 
 
Vist l'article 34.4 del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març referit a les concessions 
d'obres i serveis, però que estableix la possibilitat d'establir mecanismes de 
compensació pel manteniment de l'equilibri financer com a conseqüència de la 
situació derivada de la pandemia per la COVID-19 i les diferents conseqüències 
econòmiques. 
 
Atès que l'impacte directe sobre les activitats de restauració han estat molt directes 
i que poden afectar a la viabilitat del servei i per tant també a la viabilitat de la 
concessió i que es necessari reequilibrar l'equilibri financer de la concessió per 
garantir la continuïtat de la mateixa. 
 
Atès per tant que es considera necessari establir una exempció en el cànon de la 
concessió esmentada als efectes de compensar l'impossibilitat d'efectuar amb 
normalitat la prestació del servei d'bar restaurant establert a la concessió derivat de 
la causa de força major no imputable al concessionari derivada de la pandèmia 
causada per la COVID-19. 
 
Atès que a efectes de determinar l'abast de l'exempció es considera un element 
objectiu, la derivada de la declaració de l'estat d'alarma per part del Govern de 
l'Estat que conforme a l'ordenament vigent en el moment del present acord i derivat 
de les prorrogues consecutives aprovades, està establert entre el periode del 14 de 
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març de 2020, recollit en el Real Decret 463/2020 de 14 de març de 2020, fins al 21 
de juny de 2020, conforme al Real Decret 555/2020, de 5 de juny de 2020, pel qual 
es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel 
que es declara  
 
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada por la COVID-19. 
 
Atès que així mateix en el sector de la restauració i bar, els efectes directes en 
l'explotació del negoci s'allargaran en el temps més enllà del període de declaració i 
d'estat d'alarma,com a conseqüència de les limitacions d'ocupació i inversió en 
requeriments sanitaris diversos, per talde garantir al màxim la seguretat dels clients 
de les instal·lacions, i que al període de declaración de l'estat d'alarma s'ha d'afegir 
un periode fins a un total de sis mesos, com a compensació pels perjudicis soferts 
per la situació de la covid-19  
 
Vist que a efectes de determinar com aplicar l'exempció, atès que la liquidació es 
trimestral és considera adequat no emetre les liquidacions del cànon corresponents 
als segon i tercer trimestre de 2020, de la present concessió Vist l’informe del Cap 
del departament de Patrimoni i la Secretaria Gral. 
 
Atès que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa de Territori 
i Medi Ambient Atès que l’ adopció d’ aquest acord és competència d’ aquesta Junta 
de Govern Local, en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en 
sessió plenària que va tenir lloc el 2 de juliol de 2019 i que va ser publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de data 18 de juliol de 2019, el President de la 
Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient a proposta del Tinent d’Alcalde de 
Política Territorial i Espai Públic, proposa l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l'exempció del cànon de la concessió administrativa demanial del 
servei de restauració de l’edifici municipal anomenat “Can Trabal”, per usos de 
restauració, situada a la plaça Mari Santpere, adjudicat a l’empresa “MASIA CAN 
TRABAL, Societat Limitada” per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 12 
de febrer de 2018, durant per un termini de 6 mesos, com a conseqüència dels 
perjudicis ocasionats per la declaració de l'estat d'alarma establert a la legislació 
vigent i dels efectes derivats en la prestació del servei de bar restaurant que 
s'estableix en la concessió. 
 
La determinació d'aquesta exempció s'aplicarà no emetent les liquidacions del 
cànon corresponents al segon i tercer trimestre de l'exercici 2020. 
 
Segon.-Notificar el present acord a l’empresa concessionària MASIA CAN TRABAL, 
Societat Limitada, i a la Intervenció Municipal. 
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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. 
 
 

Punt setzè.- Aprovar l'exempció del cànon de la concessió administrativa 
demanial d’establiment de restauració d’una part de la planta baixa de 
l’edifici de treball dins del parc de Can Mercader a la Ctra d’Hospitalet, 
adjudicat a l’empresa “MEJIA Y POZO SCP”.  
 

Aprovar revisió Cànon empresa 
“Mejia y Pozo SCP” 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
Vist la concessió administrativa demanial d’establiment de restauració d’una part 
de la planta baixa de l’edifici de treball dins del parc de Can Mercader a la Ctra 
d’Hospitalet, adjudicat a l’empresa “MEJIA Y POZO SCP” 
 
Vist que l'esmentada concessió es realitza de forma específica per la explotació d'un 
bar restaurant. 
 
Vista la situació derivada de la pandemia de covid-19 a l'estat espanyol, que ha 
afectat a diferents sectors econòmics entre ells al sector de la restauració i activitats 
pròpies d'aquests establiments.  
 
Vist l'article 26.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que en relació a les taxes 
estableix que : "Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic, 
l'activitat administrativa o el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no 
es presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l'import corresponent." 
 
Vist l'article 34.4 del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març referit a les concessions 
d'obres i serveis, però que estableix la possibilitat d'establir mecanismes de 
compensació pel manteniment de l'equilibri financer com a conseqüència de la 
situació derivada de la pandèmia per la COVID-19 i les diferents conseqüències 
econòmiques. 
 
Atès que l'impacte directe sobre les activitats de restauració han estat molt directes 
i que poden afectar a la viabilitat del servei i per tant també a la viabilitat de la 
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concessió i que es necessari reequilibrar l'equilibri financer de la concessió per 
garantir la continuïtat de la mateixa. 
 
Atès per tant que es considera necessari establir una exempció en el cànon de la 
concessió esmentada als efectes de compensar l'impossibilitat d'efectuar amb 
normalitat la prestació del servei d'bar restaurant establert a la concessió derivat de 
la causa de força major no imputable al concessionari derivada de la pandèmia 
causada per la COVID-19. 
 
Atès que a efectes de determinar l'abast de l'exempció es considera un element 
objectiu, la derivada de la declaració de l'estat d'alarma per part del Govern de 
l'Estat que conforme a l'ordenament vigent en el moment del present acord i derivat 
de les prorrogues consecutives aprovades, està establert entre el periode del 14 de 
març de 2020, recollit en el Real Decret 463/2020 de 14 de març de 2020, fins al 21 
de juny de 2020, conforme al Real Decret 555/2020, de 5 de juny de 2020, pel qual 
es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel 
que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària per a la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada por la COVID-19. 
 
Atès que així mateix en el sector de la restauració i bar, els efectes directes en 
l'explotació del negoci s'allargaran en el temps més enllà del període de declaració i 
d'estat d'alarma,com a conseqüència de les limitacions d'ocupació i inversió en 
requeriments sanitaris diversos, per tal de garantir al màxim la seguretat dels 
clients de les instal·lacions, i que al període de declaració de l'estat d'alarma s'ha 
d'afegir un periode fins a un total de sis mesos, com a compensació pels perjudicis 
soferts per la situació de la covid-19  
 
Vist que a efectes de determinar com aplicar l'exempció, atès que la liquidació es 
trimestral és considera adequat no emetre les liquidacions del cànon corresponents 
als segon i tercer trimestre de 2020, de la present concessió 
 
Vist l’informe del Cap del departament de Patrimoni i la Secretaria gral 
 
Atés que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa de Territori 
i Medi Ambient 
 
Atès que l’ adopció d’ aquest acord és competència d’ aquesta Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió 
plenària que va tenir lloc el 2 de juliol de 2019 i que va ser publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de data 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió 
Informativa de Territori i Medi Ambient a proposta del Tinent d’Alcalde de Política 
Territorial i Espai Públic, proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l'exempció del cànon de la concessió administrativa demanial 
d’establiment de restauració d’una part de la planta baixa de l’edifici de treball dins 
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del parc de Can Mercader a la Ctra d’Hospitalet, adjudicat a l’empresa “MEJIA Y 
POZO SCP” segons acord de la Junta de Govern local en sessió celebrada el 22 de 
febrer de 2013, durant per un termini de 6 mesos, com a conseqüència dels 
perjudicis ocasionats per la declaració de l'estat d'alarma establert a la legislació 
vigent i dels efectes derivats en la prestació del servei de bar restaurant que 
s'estableix en la concessió. 
 
La determinació d'aquesta exempció s'aplicarà no emetent les liquidacions del 
cànon corresponents al segon i tercer trimestre de l'exercici 2020. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’empresa concessionària MEJIA Y POZO SCP, i a 
la Intervenció Municipal. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
de Catalunya. 

 
 
 

... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 

 

PROPOSTES DE L’ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
 
Punt dissetè.- Incoar expedient sancionador contra els propietaris i/o 
conductors dels gossos – Exp. GO-03. 
 

Incoar expedient GO-03. 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
... 
 
Vistes les actes relacionades al punt primer de la part resolutiva d’aquest, aixecada 
per agents de la Guàrdia Urbana, per incompliment del que disposa la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Atès que els animals identificats es poden considerar com gossos potencialment 
perillosos , donat que reuneixen els requisits definits a la Llei 10/1999, de 30 de juliol 
de referència i que pertany a una de les races expressades a l’article 1r de la Llei de 
constant referència i/o l’article 2n del Reial Decret 287/2002, de 22 de març , pel 
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qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre , sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals perillosos. 
 
Atès el que disposa el Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de 
gossos considerats potencialment perillosos i en concret el seu article 3 que 
estableix que tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment 
perillós requereix la llicència atorgada per l’Ajuntament;  i a l’art. 5 de mesures de 
seguretat que expressa que els posseïdors d’un gos potencialment perillós hauran 
de complir a més de les mesures de seguretat que preveu la Llei 10/99 de referència, 
les que preveu l’art. 8 del Reial Decret 287/2002 de 22 de març, a dalt expressat , 
que estableix l’obligatorietat de dur a sobre, la persona que els condueixi, la 
preceptiva llicència de tinença, i la certificació acreditativa de la inscripció de 
l’animal al registre corresponent.; que hauran de dur obligatòriament morrió, art. 
8.1, i anar lligats amb cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres i només 
un gos per persona; i atès que també es disposa per la mateixa norma al seu article 
3.e) que el capital de la responsabilitat civil contractada mitjançant la  preceptiva 
pòlissa d’assegurança no pot ser inferior a cent vint mil euros. 
 
Atès el que disposa el Decret 328/1998 de 24 de desembre, pel qual es regula la 
identificació i el Registre general d’animals de companyia, que al seu art. 2.1 
expressa que els posseïdors d’animals de companyia han de proveir els seus animals 
amb els sistemes d’identificació establerts, que són: a) Tatuatge a la pell per un 
mitjà que garanteixi el caràcter indeleble; B) implantació d’un transponedor  a la 
banda esquerra del coll de l’animal o a la zona de la creu, entre les dues espatlles; 
dotat d’un sistema antimigratori  i d’un recobriment biològicament compatible i que 
l’estructura del codi alfanumèric s’ha d’adaptar al que estableix la norma ISO 
11.785. Aquesta identificació s’ha de dur a terme per entitats que hagin estat 
reconegudes oficialment pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (art. 
6.1) i que aquest responsable del marcatge ha de lliurar al posseïdor d’un animal de 
companyia un document acreditatiu d’aquest fet on ha de constar, al menys, el 
sistema d’identificació utilitzat i el lloc on s’ha aplicat, el codi d’identificació, les 
dades de la persona o entitat que el realitza, l’espècie de l’animal i la raça,  el seu 
sexe i la data de naixement (Art. 4); i donada l’obligatorietat d’inscriure al registre 
censal d’animals de companyia,  art. 7.1. 
 
Atès que el posseïdor d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de 
la persona propietària, tal i com preveu l’article 12 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, 
de protecció dels animals, és responsable dels danys, dels perjudicis i de les 
molèsties que ocasioni a les persones, a les coses, a les vies i als espais públics i al 
medi natural en general,  d’acord amb el que estableix la legislació civil aplicable. 
 
Atès que les faltes comeses són constitutives d’infraccions administratives previstes 
a l’article 7 de la dita Llei 10/99,  de 30 juliol, i que en  concordança amb el que 
determina l’art. 11.1 d’aquesta es  pot sancionar per la comissió d’ infraccions lleus 
amb multa des de 60,10 euros fins a 150,25 euros, les greus amb multa de 150,25 
euros fins a 1.502,53 euros, i les molt greus, amb multa de 1.502,53 euros fins a 
30.050,60 euros 
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Atès que els fets denunciats resulten suficientment acreditats per la presumpció de 
veracitat  que atribueix  als Agents l’art. 77 de la Llei 39/2015 d’un d’octubre de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Atès el que disposen els articles 13.2.b) de la Llei 10/99, de 30 de juny, relatiu a la 
competència; d’acord amb el que disposen l'article 53 i següents, 66 i 137 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei  Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, en relació al que disposa l’art.  22 i següents de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, a la nova redacció donada per la 
Llei 57/2003 de 16 de desembre. 
 
Atès el que disposa la Llei 39/2015 de 1 d’octubre de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, de 1 d’octubre de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competencia d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtud de les competències acordades per aquest Ajuntament per acord plenari 
que va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, publicat al BOP de 18 de juliol de 2019. 
Per tot això el President de la Comissió d’Economía i Administració, a proposta de la 
Regidora de Presidència,  proposa els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Incoar expedient sancionador pel procediment abreujat contra els 
propietaris i/o conductors dels gossos que tot seguit es relaciona, per les 
presumptes infraccions comeses segons el que preveu l’article 7.2 i 7.3 de la Llei 
10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos: 
  
1) Sr/a. Jimmy Rolando Huayamave Desiderio , amb  NIF 70974851-W  propietari/a 

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

 

 Agents amb números de carnet professional  2027 i 4424 en data 17.96.29, a les 
00:30 h. al carrer Cirerer, 1 , en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 
10/99 de referència, infracció greu i lleu : per posseir i portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent, per posseir i portar el gos sense el certificat del cens 
municipal, per no tenir asssegurança de responsabilitat civil per danys a tercers 
amb cobertura mínima de 150.253 €, per portar el gos sense morrió a la via 
pública, per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip i per no 
tenir el permís de capacitació per a portar aquest tipus de gossos. 

 
Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei   10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
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comesa i notificar la sanció d’import 600 euros  d’acord amb el que disposa l’art. 
11.1 de la Llei 10/99 de referència. 
 
2) Sr/a. Luís Núñez Estévez,  amb  NIF núm. 46637191-E  propietari/a i/o 

conductor/a d’un gos  de raça American Bully, de nom TYRION segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 

 

 Agents amb números de carnet professional  2030 i 3557 en data 5 de juliol de 
2020, a les 04:30  hores al Passatge Federico García Lorca, s/n en base al que 
preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per 
posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, per posseir i/o 
portar el gos sense el certificat del cens municipal, per no tenir assegurança de 
responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 ,per 
portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic, per posseir el gos sense 
que estigui identificat amb microxip i per no tenir el permís de capacitació per a 
portar aquest tipus de gossos. 

 
Qualificar com a infraccions greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 de 
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 600 euros  d’acord amb el que disposa l’art. 
11.1 de la Llei 10/99 de referència. 
 
3) Sr/a. Noemí Peregrín Gaztañaga , amb  NIF núm. 47896593-J  propietari/a i/o 

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

 

 Agents amb números de carnet professional  2030 i 3557 en data 5 de juliol de 
2020, a les 00:30 h. a l’Avinguda de la República Argentina, 5 en base al que 
preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per 
posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, per posseir i/o 
portar el gos sense el certificat del cens municipal, per no tenir assegurança de 
responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253, per 
portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic, per posseir el gos sense 
que estigui identificat amb microxip i per no tenir el permís de capacitació per a 
portar aquest tipus de gossos. 

 
Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 600 euros   d’acord amb el que disposa l’art. 
11.1 de la Llei 10/99 de referència. 
 
4) Sr./-a Jessenia Llamira Quevedo Ayala, amb  NIF núm. 48070138-T, propietari/a 

i/o conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire de nom VUITONt segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 
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 Agents amb números de carnet professional  2030 i 4429 en data 10.08.2020, a 
les 03:00 a Av. Sant Ildefons, 20 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 
10/99 de referència, per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal 
pertinent, posseir i portar el gos sense el certificat del cens municipal pertinent, 
per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb 
cobertura mínima de 150.253, per portar el gos deslligat a la via pública , per 
portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic i per posseir el gos sense 
que estigui identificat amb microxip. 

 
Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 600 euros  d’acord amb el que disposa l’art. 
11.1 de la Llei 10/99 de referència. 
 
5)Sr/a. Andreu Vallina Puertas, amb  NIF núm. 47732143-J  propietari/a i/o 

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

 

 Agents amb números de carnet professional  2030,1670,2093 i 4716 en data 
12.08.2020, a les 12:45 hores a l’Avinguda de Sant Ildefons, 22 en base al que 
preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, per posseir i/o portar el 
gos sense la llicència municipal pertinent, per posseir i portar el gos sense el 
certificat del cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per 
danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253,  per portar el gos sense 
morrió a la via o en un espai públic , per portar el gos sense morrió a la via 
pública i per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 500 euros  d’acord amb el que disposa l’art. 
11.1 de la Llei 10/99 de referència. 
 
6) Sr/a. Andreu Vallina Puertas, amb  NIF núm. 47732143-J  propietari/a i/o 

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

 

 Agents amb números de carnet professional  2030 i 2093 en data 16.08.2020, a 
les 22:00 hores a l’Avinguda del Parc, 4 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  
la Llei 10/99 de referència, per posseir i/o portar el gos sense la llicència 
municipal pertinent, per posseir i portar el gos sense el certificat del cens 
municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers 
amb cobertura mínima de 150.253,  per portar el gos sense morrió a la via o en 
un espai públic , per portar el gos sense morrió a la via pública i per posseir el gos 
sense que estigui identificat amb microxip. 
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Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 500 euros  d’acord amb el que disposa l’art. 
11.1 de la Llei 10/99 de referència. 
 
7) Sr/a. Judith López Escalé, amb  NIF núm. 46491547-Z propietari/a i/o 

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

 

 Agents amb números de carnet professional  2030 i 2093 en data 16.08.20, a les 
21:10 hores a l’Avinguda de Sant Ildefons creuament amb carrer de les Llunetes, 
en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció 
lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, per 
posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, per no tenir 
assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima 
de 150.253 , per portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic i per 
portar el gos sense microxip. 

 
Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 500 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 
11.1 de la Llei 10/99 de referència. 
 
8) Sr/a. Marc Teixidó Romero, amb  NIF núm. 47953189-Y propietari/a i/o 

conductor/a d’un gos  de raça Akita Inu  de nom SHIRO segons acta aixecada 
pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius 
que s’expressen: 

 

 Agents amb números de carnet professional  2030,1886, 2093 i 4716 en data 
13.08.20, a les 22:30 hores al carrer Acacia, 1, posterior, en base al que preveu 
l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o 
portar el gos sense la llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos 
sense el certificat del cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat 
civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 ,  per portar el gos 
sense morrió i per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
 Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 500 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 
11.1 de la Llei 10/99 de referència. 
 
9) Sr/a. Anderson Stalin Cepeda Eras, amb  NIF núm. 49820285-P propietari/a i/o 

conductor/a d’un gos  de raça American Stafforshire Terrier  de nom CABO, 
segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es 
relaciona, pels motius que s’expressen: 



 42 

 

 Agents amb números de carnet professional  480 i 2026 en data 24.08.20, a les 
00:50 hores al carrer Alcalá Galiano, 32, en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 
de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos 
sense la llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el 
certificat del cens municipal, per portar el gos deslligat a la via pública, per 
portar el gos  sense morrió. 

 
Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 400 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 
11.1 de la Llei 10/99 de referència. 
 
10) Sr/a. Jonathan Fernández Fuentes, amb  NIF núm. 47834434-T 

propietari/a i/o conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire  de nom ROONIE 
segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es 
relaciona, pels motius que s’expressen: 

 

 Agents amb números de carnet professional  3241 i 4426 en data 21.08.20, a les 
20:15 hores al carrer Gerdera, 2 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 
10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del 
cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a 
tercers amb cobertura mínima de 150.253 , per portar el gos  sense morrió i  per 
portar el gos lligat amb corretja de més de 2 metres. 

 
Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 500 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 
11.1 de la Llei 10/99 de referència. 
 
11) Sr/a. Gemma Victoria de Haro, amb  NIF núm. 46411359-G propietari/a 

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

 

 Agents amb números de carnet professional  2030 i 4424 en data 23.08.20, a les 
02:20 hores a la Plaça Pallars, s/n en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la 
Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del 
cens municipal, per portar el gos  sense morrió i  per posseir el gos sense que 
estigui identificat amb microxip. 

 
Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 400 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 
11.1 de la Llei 10/99 de referència. 
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12) Sr/a. Francisco Luque Fernández amb  NIF núm. 47778259-Z propietari/a 

i/o conductor/a d’un gos  de raça American Bully  de nom RITA segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 

 

 Agents amb números de carnet professional  2030 i 2084 en data 27.08.20, a les 
00:05 hores al carrer Frederic Soler, 23, en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  
la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense 
la llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del 
cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a 
tercers amb cobertura mínima de 150.253 , per portar el gos  sense morrió i per 
posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 500 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 
11.1 de la Llei 10/99 de referència.  
 
Segon.- Nomenar Instructora d’aquests expedients la Cap de l’Àrea de Gestió 
d’Activitats , Ordenances i Administració Espai Públic i  que el règim de recusació de 
l’instructor es l’establert a l’article 24 de la Llei 40/2015 de 1 d’octubre abans 
esmentada. 
 
Tercer.- Notificar a l’interessat que l’òrgan competent per dictar la resolució que 
procedeixi serà la Junta de Govern Local, en virtut de l’acord aprovat pel Ple en 
sessió que va tenir lloc en data 2 de juliol de 2019. 
 
Quart.- Notificar a l’interessat del seu dret a presentar al·legacions contra la 
incoació del present expedient sancionador en un termini de 15 dies hàbils 
comptadors des de el dia següent al de la notificació de la present notificació ( art. 
82.2 Llei 39/2015 de 1 d’octubre) amb la possibilitat establerta a l’apartat 3 del 
mateix article i a la lletra f) de l’article 64 de la  mateixa norma, per poder 
manifestar la seva decisió de no realitzar al·legacions ni aportar nous documents o 
justificacions amb la qual cosa es donarà per realitzat el tràmit. 
 
Transcorregut aquest termini si no es formulen al·legacions, la denúncia que es 
notifica serà considerada proposta de resolució, que s’ elevarà a l’òrgan competent 
per a que dicti la corresponent resolució sancionadora. No obstant això, la Junta de 
Govern Local, acordarà el que estimi adient. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a l’interessat tot fent-li saber que, d’acord 
amb l’establert a l’article 64.2.d i 85 de la Llei 30/2015 de 1 d’octubre de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques pot reconèixer 
voluntàriament la seva responsabilitat la qual cosa suposarà una reducció del 
import de les sancions que puguin derivar-se en acabar el procediment de com a 



 44 

mínim un 20 % sempre que l’interessat renunciï a qualsevol acció o recurs en via 
administrativa contra la sanció. 

 
... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 
 
 

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 DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC   
 

 
Punt urgent primer.- Aprovar la modificació de part del text de l’ addenda 
al conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per a la financiació de les obres del 
projecte de Biblioteca de l’Almeda al terme municipal de Cornellà de 
Llobregat. 
 

Aprovar mod. Addenda conveni projecte 
“Biblioteca d’Almeda” 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 
Atès que per acord de la Junta de Govern Local en sessió que va tenir lloc en data 31 
de juliol de 2020, es a aprovar la subscripció de l’ADDENDA AL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT I L’ÀREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES DEL 
PROJECTE DE BIBLIOTECA DE L’ALMEDA AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT; en el que figura en representació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
el  senyor Antoni Novel Cabré, en qualitat de gerent accidental de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona per la subscripció i desenvolupament del mateix. 
 
Atès que s’ha reincorporat el gerent titular de l’Àrea Metropolitana de Barcelona és 
el senyor Ramon Torra i Xicoy, i és el que ha de signar i  actuar en nom i 
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representació d’aquesta entitat, segons acord del Consell Metropolità de data 31 de 
juliol de 2019. 
 
Atès que, per tot l’exposat, és necessari corregir aquestes dades, sense que aquest 
fet alteri el contingut del mateix, i  procedir formalment a la seva signatura i fer 
efectiva l’addenda al conveni. 
 
Atès  l’informe  emès pel Coordinador General de l’Alcaldia. 
 
Atès que l’adopció del present acord és competència de la Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions plenàries acordades en sessió de data 2 de juliol de 2019, 
que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 18 de 
juliol de 2019, la Tinenta d’Alcalde de Presidència proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Modificar el representant signant en l’addenda al conveni de col.laboració 
entre l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per 
a la finançament de les obres del projecte de Biblioteca de l’Almeda al terme 
municipal de Cornellà de Llobregat, aprovat per acord de la Junta de Govern Local 
de data 31 de juliol de 2020; en el sentit que la persona facultada per la signatura 
de l’Addenda per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha de ser el senyor 
Ramon Torra i Xicoy, Gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que actua en 
nom i representació d’aquesta entitat; per les raons exposades en la part expositiva 
d’aquest acord. 
 
Escrit i redactat com s’indica a continuació: 
 
“REUNITS 
 
El Sr. Antonio Balmón Arévalo, alcalde de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
amb CIF P0807200A i domicili a la plaça de l’Església de Cornellà de Llobregat, actua 
en nom i representació d’aquesta entitat, facultat per a aquest acte per l’acord de 
Junta de Govern de data ................. en virtut de la competència delegada del Ple de 
l’Ajuntament de data 2 de juliol de 2019, assistit per la secretària general de la 
mateixa, Sra. Carmen Alonso Higuera actuant en les funcions de fe pública segons 
disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador del 
Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació nacional, i en 
exercici de les seves funcions de fedatari i d’assessorament legal preceptiu, segons 
l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local. 
 
El Sr. Ramon Torra i Xicoy, nomenat per acord del Consell Metropolità de data 31 de 
juliol de 2019 gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, d’ara endavant AMB,  
que actua en nom i representació d’aquesta entitat, amb CIF P0800258F i domicili al 
carrer 62 núm. 16-18 de la Zona Franca de Barcelona, facultat per a aquest acte per 
acord de la Junta de Govern de data............................., assistit en aquest acte pel 
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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 RD 128/2018, de 
16 de març, regulador del 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 l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
Bases de Règim Local.” 
 
Segon.- Traslladar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i als 
departaments de Política Territorial i de Gestió d’Administrativa General,  pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Tercer.- Comunicar el present acord a les restants parts signants del conveni, pel seu 
coneixement i efectes, així com a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes previstos per l’article 309.1 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny). 
 
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 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
de Catalunya. 
 
Cinquè.- Donar compte a la Comissió Informativa de Presidència i Economia, pel seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 

“Exp. 1879/16 

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ 
DE LLOBREGAT I L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA PER AL FINANÇAMENT 
DE LES OBRES DEL PROJECTE DE BIBLIOTECA DE L’ALMEDA AL TERME MUNICIPAL 
DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. 
 
REUNITS 
 
El Sr. Antonio Balmón Arévalo, alcalde de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
amb CIF P0807200A i domicili a la plaça de l’Església de Cornellà de Llobregat, actua 
en nom i representació d’aquesta entitat, facultat per a aquest acte per l’acord de 
Junta de Govern de data ................. en virtut de la competència delegada del Ple de 
l’Ajuntament de data 2 de juliol de 2019, assistit per la secretària general de la 
mateixa, Sra. Carmen Alonso Higuera actuant en les funcions de fe pública segons 
disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador del 
Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació nacional, i en 
exercici de les seves funcions de fedatari i d’assessorament legal preceptiu, segons 
l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local. 
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El Sr. Ramon Torra i Xicoy, nomenat per acord del Consell Metropolità de data 31 de 
juliol de 2019 gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, d’ara endavant AMB,  
que actua en nom i representació d’aquesta entitat, amb CIF P0800258F i domicili al 
carrer 62 núm. 16-18 de la Zona Franca de Barcelona, facultat per a aquest acte per 
acord de la Junta de Govern de data............................., 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 RD 128/2018, de 
16 de març, regulador del 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 l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
Bases de Règim Local. 
 
I, reconeixent-se mútuament la respectiva qualitat en la que actuen, així com la 
deguda capacitat per a pactar i obligar-se, 
 
M A N I F E S T E N 
 
I.- En data 27 de juliol de 2017 l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l’AMB  van 

signar un conveni de col·laboració per al finançament de les obres del projecte de 

biblioteca de l’Almeda al seu terme municipal. 
 
II.- En el conveni es van establir les aportacions de l’AMB i de l’Ajuntament per al 

finançament de l’actuació amb un pressupost d’execució de 2.469.408,37€, l’IVA 

inclòs. 
 
III.-En data 10 de juliol de 2018 es van adjudicar les obres per un import de 

2.071.433,28€, IVA inclòs.  Així mateix, s’ha aprovat un projecte complementari, 
s’ha efectuat el pagament d’una indemnització per la suspensió de les obres i cal 
preveure l’aprovació d’una acta de preus contradictoris, una altra indemnització 
per suspensió de les obres i un import addicional per fer front a la certificació 
final d’obra que en total sumen 729.754,36€, IVA inclòs. 

 
IV.- D’altra banda, en la fase final de les mateixes, cal dotar la biblioteca amb el 

mobiliari i la senyalització necessaris que sumen un total previst de 373.956,08€ 
IVA inclòs. 

 
V.- Ateses les dues clàusules anteriors, la suma de tots els costos superarà en 

705.735,35€  l’import finançat en el conveni de 27 de juliol de 2017 esmentat a 
la manifestació II. 

 
VI.-L’increment del cost final de les obres es justifica perquè ha calgut aprovar un 

projecte complementari per modificar la solució del forjat sanitari i col·locar uns 
elements elastòmers que absorbeixin les vibracions produïdes pels Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya, evitant-se així el desconfort  dins la biblioteca.  Per 
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obtenir les freqüències de les vibracions, necessàries per definir la solució més 
adequada, s’han hagut de prendre dades de les vibracions del terreny amb els 
trens en marxa.  Aquests treballs, sumats a una avaria  en el ferrocarrils que va 
endarrerir la realització d’aquestes proves, va obligar a fer un acta de suspensió 
de les obres de 4 mesos.  Segons l’article 208 de la llei 9/2017 de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic, cal indemnitzar l’empresa constructora per 
aquesta suspensió i s’ha aprovat aquesta indemnització. Així mateix les obres 
han tingut una segona suspensió de poc més de 5 setmanes, com a conseqüència 
de la Declaració de l’Estat d’Alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19, que també caldrà indemnitzar a l’empresa 
constructora.  

 
D’altra banda, un cop s’ha iniciat la redacció del projecte del mobiliari, la Diputació 
de Barcelona, a la xarxa de la qual s’inclourà aquesta biblioteca, ha fet noves 
sol·licituds que afecten a distribucions o a instal·lacions.  Per aquest motiu es preveu 
una acta de preus.  Per últim i tal com s’ha esmentat cal dotar l’equipament amb el 

mobiliari i la senyalització adient.  El cost total de les obres s’estima en 
3.175.143,72€ amb el següent detall: 
 
Import adjudicació:2.071.433,28€ IVA inclòs, Aprovat per l’AMB el 10.07.18 
Cost suspensió obres:20.325,50€ IVA inclòs, Aprovat per l’AMB el 02.07.19 
Projecte Complementari:178.856,34€ IVA inclòs, Aprovat per l’AMB el 17.09.19 
Acta de preus.273.429,19€ IVA inclòs,   previsió 
Previsió tancament :207.143,33€ IVA inclòs, 10%reserva amidament final obra  
Cost suspensió obres      

per l’Estat d’Alarma: 50.000,00€ IVA inclòs, previsió 
Mobiliari: 353.389,71€ IVA inclòs,  pressupost previst 
Senyalització: 20.566,37€ IVA inclòs,  pressupost previst 
 
VII.-A la clàusula cinquena del conveni s’estableix que “En cas d’existir costos 

addicionals per obres complementàries, modificacions de contracte o altres 
despeses relacionades amb l’obra no incloses en l’import indicat a la clàusula 
primera, hauran d’anar a càrrec de l’Ajuntament, un cop deduïda l’aportació fixa 
de l’AMB, sempre que prèviament hagin estat autoritzats i aprovats per aquest, 

en base als informes tècnics emesos pels responsables municipals i la 
formalització d’una addenda a aquest conveni, on es concreti el seu 
finançament” 

 
VIII.-L’Ajuntament ha sol·licitat que l’import de 705.735,35€ sigui finançat amb 

càrrec a l’assignació que el PACTE 2020-2023 fa per al seu municipi. 
 
 
IX.-La sol·licitud de l’Ajuntament modifica la clàusula cinquena del conveni que 
establia que l’aportació de l’AMB era fixa i que els costos addicionals que es 
poguessin donar per l’execució de les obres anirien totalment a càrrec de 
l’Ajuntament. 
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Atès tot l’anterior i per tal d’incrementar el finançament de l’actuació, s’acorda 
adoptar i subscriure la present addenda al conveni de 27 de juliol de 2017 que es 
regirà mitjançant les següents 
 
CLÀUSULES 
 
Primera.- La present addenda té per objecte incrementar el finançament de les 
obres del projecte de biblioteca de l’Almeda, establert al conveni signat per 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l’AMB en data 27 de juliol de 2017; per les 
raons que s’indiquen en les manifestacions assenyalades anteriorment i establir la 
previsió de calendari següent: 
 
Termini d’execució: 24,5 mesos adjudicat Constructora Calaf  
Inici obra:  25.09.2018 

Suspensió temporal per recàlcul de l’estructura i estudi de vibracions: 16.10.18 
Reinici d’obra:   04.02.2019 
Acta suspensió per estat d’alarma COVID-19:    27.03.2020 
Acta aixecament suspensió per estat d’alarma COVID-19:   11.05.2020 

Fi d’obra previst:   30.09.2020 
Termini contractació i instal·lació mobiliari i senyalització: 9 mesos 
Data prevista de lliurament equipament: 30.05.2021 
 
Segona.- La previsió del cost final de les obres suma 3.175.143,72€ IVA inclòs, que 
suposa un increment de 705.735,35€ respecte al pressupost de 2.469.408,37€ IVA 
inclòs finançat en el conveni signat. 
 
Tercera.- Atesa la clàusula cinquena del conveni, esmentada a la manifestació VII 

d’aquesta addenda, l’increment del cost previst de 705.735,35€ IVA inclòs hauria 
d’anar a càrrec de l’Ajuntament, però davant de les raons sobrevingudes com a 
conseqüència entre altres de la Declaració de l’Estat d’Alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s’ha de dur a terme un nou 
plantejament. 
 
Quarta.- A sol·licitud de l’Ajuntament l’increment del cost  assenyalat en la clàusula 
segona d’aquesta addenda el finançarà l’AMB amb càrrec a la assignació del 
Programa PACTE del període 2020-2023 per a l’Ajuntament de Cornellà.   
 
Cinquena.- L’AMB finançarà el cost esmentat de 705.735,35€ amb càrrec al 
seu pressupost  de la forma següent: 
 
- 317.465,59€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària M7010 15120 65002 per a  
l’exercici 2020. 
- 388.269,76€ amb càrrec a la corresponent aplicació pressupostària per a l’exercici 

2021. 
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Sisena.- Es modifica la clàusula tercera del conveni inicial en el sentit que la 
distribució percentual del finançament queda ara de la següent forma: L’AMB es 
farà càrrec del 55,95% del cost total projecte, 1.776.483,24€, resultat de la suma de 
l’import inicial fixat en el conveni 1.070.747,89€ i els 705.735,35€ a càrrec del 
PACTE del període 2020-2023, i l’Ajuntament el 44,05% corresponent als 
1.398.660,48€  establerts en el conveni.  
 
Aquests nous percentatges s’aplicaran a totes i cadascuna de les certificacions i 
despeses que es generin i, per tant, comportarà també la regularització dels 
pagaments efectuats per l’Ajuntament fins a la data de signatura d’aquesta 
addenda. 
 
Setena.- El finançament de l’increment del cost de les obres amb càrrec a 
l’assignació del PACTE 2020-2023 modifica la clàusula cinquena del conveni que 
establia que l’aportació de l’AMB era fixa i que els costos addicionals que es 
poguessin donar per l’execució de les obres anirien totalment a càrrec de 

l’Ajuntament. 
 
Vuitena.- Si es produïssin altres increments dels previstos en aquesta addenda  
l’Ajuntament i l’AMB acorden el seu finançament amb càrrec al saldo disponible de 
l’assignació del PACTE 2020-2023 per a Cornellà de Llobregat.  En cas que no quedés 
cap saldo disponible es finançaran amb càrrec al pressupost municipal.  En 
qualsevol cas es regularà mitjançant una nova addenda al conveni. 
 
Novena.- Si el cost final de les obres fos inferior a l’import previst a la clàusula 

segona d’aquesta addenda, l’estalvi es reincorporarà a l’assignació del PACTE 2020-
2023 per al municipi de Cornellà. 
 
Desena.- La resta de termes de col·laboració entre l’Ajuntament i l’AMB per finançar 
les obres del projecte de biblioteca de l’Almeda que no es contradiguin amb 
l’establert en aquesta addenda, es regiran pel que estableix el conveni signat el 27 
de juliol de 2017. 
 
I per a que consti i causi els efectes pertinents, ambdues parts s’afirmen i es 

ratifiquen en aquesta addenda que, en prova de conformitat, signen digitalment 
amb efectes a la data de la darrera signatura. 
 
 
L’alcalde de Cornellà de Llobregat, El gerent  de l’AMB, 
Sr. Antonio Balmón Arévalo Sr. Ramon Torra i Xicoy 
(signat digitalment) (signat digitalment) 
 
 
 
La secretària general de El secretari general de l’AMB, 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat,  Sr. Marcel·lí Pons Duat 
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Sra. Carmen Alonso Higuera (signat digitalment)” 
(signat digitalment)  
 
 

... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
Punt urgent segon.-Aprovar la formalització del conveni de col.laboració 
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda d’empreses 
(REEMPRESA) a nivell local a la província de Barcelona. 
 

Aprovar formalització Conveni amb “REEMPRESA” 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 
Vista la resolució dictada per la Presidenta de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
Turisme i Comerç (ADECT) de la Diputació de Barcelona per la qual s’aprova els 
convenis específics de col.laboració entre la Diputació de Barcelona i 35 ens locals 
per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda d’empreses 
(Reempresa) a nivell local a la província de Barcelona (2020-2023).  
 
Atès que un dels objectius del Servei de Teixit Productiu (STP) de l’ADECT, és donar 
suport als ens locals de la província per la realització d’accions destinades a afavorir 
la consolidació d’activitat econòmica, apropant i proveint dels recursos i serveis 
adequats a les seves necessitats.  
 
Atès que els Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) de la província de 
Barcelona posen a disposició de les persones emprenedores i empreses dels seus 
territoris, personal i recursos destinats a donar suport a la creació, consolidació i 
creixement empresarial. 
 
Atès que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat està interessat en mantenir la 
relació de col·laboració d’aquest programa impulsat per l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i Comerç (ADECT), que dona suport als ens locals de la província 
per la realització d’accions destinades a afavorir la consolidació d’activitat 
econòmica, apropant i provenint dels recursos i serveis adequats a les necessitats 
dels ens locals amb les activitats de comercialització, prescripció i difusió del  servei 
a possibles persones usuàries i agents, la posterior atenció de persones 
reemprenedores i empreses cedents, i l’acompanyament en el procés de 
compravenda de l’empresa. 
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Atès el informe emès per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’empresa municipal 
PROCORNELLA que gestiona per encàrrec d’aquest Ajuntament tota l’activitat 
relacionada amb l’activitat econòmica. 
 
Atès l’informe emès per la Secretaria General. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local en 
virtut de les delegacions plenàries acordades per aquest Ajuntament en sessió 
plenària el 2 de juliol de 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, de data 18 de juliol de 2019, la Tinenta d’Alcalde de Presidència,  
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la formalització del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona, a través de l’ Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç 
(ADETC), i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per a la consolidació i 
desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) a nivell local a la 
província de Barcelona, en el període 2020-2023. 
 
Segon.- Aprovar el text del document denominat “CONVENI DE COL.LABORACIÓ 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT, PER A LA CONSOLIDACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA COMPRAVENDA 
D’EMPRESES (REEMPRESA) A NIVELL LOCAL A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA (2020-
2023)”, mitjançant la subscripció del document següent: 
 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER la CONSOLIDACIO I  
DESENVOLUPAMENT DE LA COMPRAVENDA D’EMPRESES (REEMPRESA) A NIVELL 
LOCAL A LA PROVINCIA DE BARCELONA  (2020-2023). 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’I-lma. Sra. Eva Maria Menor 
Cantador, Presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i 
Comerç, en virtut del que disposa l’apartat 4.1.4.d) de Refosa 1/2020 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació 
de Barcelona, diferents del Ple, aprovades per Decret de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona (ref. Reg. 14600/19) de 16 de desembre de 2019, publicada 
al BOPB de 19 de desembre de  2019; assistida per la secretària delegada, Sra. 
Beatriz Espinàs Vijande, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona (ref. Reg. 2446/20) de 13 de març de 2020,  
publicat al BOPB de 16 de març de 2020. 
 
I de l’altra, Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb NIF P-0807200A, representat en 
aquest acte pel Sr. Sergio Fernández Mesa, Tinent d’alcalde d’Economia i Administració 
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; facultat per aquest acte segons acord de la Junta de Govern Local de data........., 
assistit per la secretària general de la mateixa, Sra. Carmen Alonso Higuera, actuant 
en les funcions de fe pública segons disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del RD 
128/2018, de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris 
d’Administració Local amb habilitació nacional, i en exercici de les seves funcions de 
fedatari i d’assessorament legal preceptiu, segons l’article 92 bis de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
Turisme i Comerç (en endavant ADETC), dona suport a les polítiques locals de 
creació, consolidació i creixement de les empreses, que desenvolupen els ens locals 
de la província de Barcelona. 
 
II. Un dels objectius del Servei de Teixit Productiu (en endavant STP) de 

l’ADETC, sempre des d'una perspectiva territorial sostenible i competitiva, 
és donar suport als ens locals de la província per la realització d'accions 
destinades a afavorir la consolidació d'activitat econòmica, apropant i 
proveint dels recursos i serveis adequats a les necessitats dels ens locals. 
Els Centres Locals de Serveis a les Empreses (en endavant CLSE) de la 
província de Barcelona posen a disposició de les persones emprenedores i 
empreses dels seus territoris, personal i recursos destinats a donar suport 
a la creació, consolidació i creixement empresarial. Segons dades 
corresponents a l’any 2018, hi ha 98 ens locals proveïdors de serveis a les 
empreses que han atès prop de 36.000 empreses i a gairebé 72.000 
persones emprenedores, prestant serveis de sensibilització empresarial, 
assessorament i informació. 

 
III. En els darrers anys s’han dedicat molts esforços a fomentar i facilitar la 

creació d’empreses, així com l’emprenedoria. Malgrat l’efectivitat 
d’aquests esforços no es pot oblidar que, tan important com la creació, si 
no més, és el fet d’afavorir la continuïtat i creixement de les empreses ja 
existents. Un dels aspectes a considerar, en relació a aquesta tasca de 
recolzament a empreses ja constituïdes, és l’orientació i el suport en el seu 
procés de cessió de l’activitat, quan les circumstàncies ho requereixin. 

 
IV. A la província de Barcelona hi ha empreses que malgrat estar en correcte 

funcionament, finalitzen la seva activitat per la manca de persones que 
agafin el relleu en la seva gestió, amb la conseqüent pèrdua de llocs de 
treball i de riquesa per al territori. Aquest podria ser el cas de moltes 
empreses familiars, de les quals tan sols un 15% arriben a la tercera 
generació.  

 
V. Així de l’experiència dels darrers 8 anys amb 2.926 empreses cedents 

usuàries, les motivacions per vendre l’empresa són per aquest ordre: 
jubilació (28%), motius personals (13%), canvi de professió (11 %), salut 

http://www.diba.cat/web/promoeco/teixit/consolidacio
http://www.diba.cat/web/promoeco/teixit/consolidacio
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(8%), impossibilitat de poder portar el negoci (7%), manca de temps (7%), 
desavinences entre els socis (6%), canvi de domicili (5%), cansament (5%), 
jubilació anticipada (3%), cerca d’inversor (1%) i altres 5%).  

 
VI.  L’experiència permet concloure que el 17% de les persones emprenedores 

ateses pels CLSE són de perfil reemprenedor. 
 
VII. Un 30 % de les operacions de compraventa en aquests 8 anys han estat 

reempreses per persones que estaven en situació d’atur. 
 
VIII. Segons un estudi del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, 

s’estimava que en els propers 10 anys unes 90.000 empreses i prop de 
193.000 treballadors estarien involucrades  en processos de Reempresa a 
la província de Barcelona. 

 
IX. La Diputació de Barcelona i CECOT, impulsora del Centre de Reempresa de 

Catalunya, van signar un conveni de col·laboració per al període 2012-
2015, per desenvolupar el projecte d’implantació local de la Reempresa als 
CLSE de la província de Barcelona. 

 
X. De forma complementària, es van signar 35 convenis de col·laboració 

entre la Diputació de Barcelona, CECOT  i cadascun dels ens locals 
participants en aquest programa. 

 
XI. A través dels esmentats convenis de col·laboració s’han assolit molt 

satisfactòriament els objectius previstos en relació a la implantació de la 
Reempresa al territori: 

 
- 35 punts locals Reempresa plenament operatius. 
- Creació d’un únic mercat a Catalunya suportat per un sol portal web. 
- 2.248 nous usuaris atesos i candidats a iniciar processos de Reempresa. 
- 256 empreses salvades que representen 947 llocs de treball i prop de 14M € 
d’inversió induïda. 
 
XII. Un cop finalitzat el període d’implantació i d’acord amb les consideracions 

de millora recollides per totes les parts, es van afrontar una nova etapa 
per consolidar el model de Reempresa, aportant nous mecanismes de 
suport als CLSE adients a un nou període. 

 
XIII. La Diputació de Barcelona i CECOT varen  signar pel període 2016-2019, un 

altre conveni de col·laboració pel desenvolupament del servei Reempresa 
a través dels CLSE de la província de Barcelona. L’objecte del conveni ha 
estat el de donar suport i apoderament als diversos punts locals 
Reempresa a través d’activitats de difusió, formació, intercanvi, resolució 
de dubtes i acompanyament personalitzat professionalitzador. 
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XIV. Addicionalment al conveni abans mencionat, es apostar por un nou i 
intens impuls que assegurés una resposta adequada a la demanda que es 
preveia es triplicaria en els propers anys, que permetés incrementar la 
dedicació del personal dels punts locals Reempresa, que la contribució als 
resultats fos menys desigual entre ells i que finalment assegurés la total 
cobertura territorial de la província. 

 
XV. Per a donar resposta a aquests reptes de consolidació i creixement, la 

Diputació de Barcelona, va aprovar, per al període 2016-2019, els convenis 
específics entre aquesta corporació i els 35 ens locals per establir un 
sistema de finançament dels punts locals Reempresa en base als resultats 
dels mateixos. El sistema de finançament posat en marxa en aquest segon 
conveni es va orientar cap a la consecució de valor públic, és a dir, quant 
major ha estat l’impacte i els resultats de cadascun dels punts locals 
Reempresa, aconseguint incorporar més empreses, i en conseqüència més 
llocs de treball salvaguardats i inversió induïda, més finançament s’ha 
obtingut. Atès que les casuístiques de suport i participació dels punts locals 
Reempresa són complexos, es varen definir un conjunt de mòduls que 
donaven resposta a cadascuna d’elles de manera equitativa i 
estimuladora. 

 
XVI. A través dels esmentats convenis de col·laboració pel període 2016- 2019, 

es van assolir els següents resultats en relació a la consolidació i 
creixement de la Reempresa al territori: 

 
-35 punts local Reempresa consolidats, aportant una cobertura del 100 % de la 
província gràcies als acords supramunicipalitat. 
 
-Destinar prop de 2M€ al finançament dels 35 punts locals Reempresa per 
l’acompliment dels resultats de les seves actuacions. 
 
-6.880 empreses cedents i persones reemprenedores ateses i candidats a iniciar 
processos de Reempresa. 
 
-946 empreses salvades que representen 2.890 llocs de treball i prop de 40,85M€ 
d’inversió induïda. 
 
XVII. A nivell global, es fixa com a objectiu l’assoliment dels següents indicadors 

pel que fa al període 2020-2023: 
XVIII.  

2020 2021 2022 2023 Total  

Persones Reemprene.                                   1.626   1.897  2.168  2.439    8.130  
Plans de Reempresa                                         96     112      128      144        480  
Empreses Cedents                                            509     594    678      763      2.544  
Plans Cessió Simplific.                                       67       78      90        101        336  
Plans de Cessió                                                   12       14      16         18         60  
Èxit per acompanyament a   
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una de les parts                                                 160      186    213      239        798  
Èxit per acompanyament a  
les dues parts                                                     114       133     152    171        570  

 
S’ha pres la previsió de resultats de l’any 2019 com a base 100 i a aquesta base se li 
ha aplicat un increment del 20% el 2020, del 40% el 2021, del 60% el 2022 i del 80% 
el 2023. 
 
XIX. Per al proper període 2020-23 es vol mantenir el nombre de 35 punts 

locals d’atenció per assegurar la proximitat als potencials usuaris 
(persones reemprenedores i empreses), tot garantint la cobertura del 
100% del territori de la província sense solapaments entre els àmbits 
d’actuació de cada punt.  

 
Aquesta cobertura territorial dels punts locals d’atenció es va aconseguir en el 
període 2016-19 a partir dels acords arribats amb cadascun d’ells per pactar l’àmbit 
territorial de referència i en base al model de prestació de serveis públics locals a 
persones emprenedores i empreses de la Diputació de Barcelona.  
 
La valoració de l’abast territorial i de la plena cobertura sense solapaments és molt 
positiva i clara de cara als usuaris de Reempresa. Així mateix es considera que 
cadascun d’aquests punts locals disposa d’una experiència, personal capacitat i 
relacions consolidades amb els prescriptors locals molt destacable i que alhora es 
vol preservar. 
 
XX. La minuta del conveni va ser aprovada per Decret 6665/20 de la 

Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 08.07.2020 i per acord 
de  <       > de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat de data    <                  
>. 

 
XXI. L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat és un dels 35 punts locals 

Reempresa i vol continuar oferint els serveis Reempresa dins del catàleg 
del seu CLSE. 

 
XXII. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de 

Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en 
compliment del que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 
Les parts es reconeixen recíprocament competència per a subscriure el present 
conveni i de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per aquest acte, el 
formalitzen  amb els següents 
 
PACTES 
 
Primer. OBJECTE  
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L’objecte del present conveni és la regulació de les relacions i compromisos entre 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per tal de portar a 
terme el Programa per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda 
d’empreses (Reempresa) en l’àmbit territorial d’actuació del punt local Reempresa 
de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 
Segon. ACTIVITATS  
 
Les activitats que s’inclouen en el marc del present conveni i que ha de realitzar el 
CLSE com a punt local Reempresa són les de difusió i prescripció, captació i atenció 
de l’oferta i la demanda. Els resultats individuals de cada punt local Reempresa 
s’integren a la plataforma general del Centre de Reempresa de Catalunya.  
 
Les activitats que desenvolupen els punts locals Reempresa s’estructuren en 7 
mòduls diferents:  
 
- Mòdul A. Persona reemprenedora  
- Mòdul A+ . Pla de Reempresa  
- Mòdul B. Empresa cedent  
- Mòdul B+1. Pla de cessió simplificat  
- Mòdul B+2. Pla de cessió  
- Mòdul C1. Èxit per acompanyament a una de les parts  
- Mòdul C2. Èxit per acompanyament a les dues parts  
 
La descripció de cadascun dels mòduls es reflecteix a continuació:  
 
Mòdul A. Persona reemprenedora  
 
Aquest mòdul té en compte a cada persona reemprenedora correctament atesa i 
incorporada al mercat de la Reempresa. Aquesta persona reemprenedora ha de ser 
atesa pel personal tècnic donat d’alta al CRM de gestió de Reempresa, en una o més 
reunions. L’atenció d’aquesta persona reemprenedora conté, com a mínim, 
l’explicació del servei, la presentació del Centre de Reempresa de Catalunya, la 
presentació del diagrama de procés de Reempresa i l’alta al CRM. 
 
Mòdul A+. Pla de Reempresa  
 
Aquest mòdul es refereix a l’assessorament dut a terme pel personal tècnic en la 
realització del pla de Reempresa a una persona reemprenedora que forma part d’un 
cas d’èxit. El pla de Reempresa és un document que s’orienta a analitzar la viabilitat 
de la transmissió empresarial i haurà de seguir un guió proposat per la Diputació de 
Barcelona o tenir un contingut mínim assimilable a aquest guió. L’assessorament i 
tutoria del mateix la realitza el personal tècnic titular d’aquesta persona 
reemprenedora.  
 
Mòdul B. Empresa cedent  
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Aquest mòdul té en compte a cada empresa cedent correctament atesa i 
incorporada al mercat de la Reempresa. Aquesta empresa cedent ha de ser atesa 
pel personal tècnic donat d’alta al CRM de gestió de Reempresa, en una o més 
reunions presencials. L’atenció d’aquesta empresa cedent, conté com a mínim, 
l’explicació del servei, la presentació del Centre de Reempresa de Catalunya, la 
presentació del procés de Reempresa i l’alta al CRM.  
 
Mòdul B+1. Pla de cessió simplificat  
 
Aquest mòdul es refereix a l’assessorament dut a terme pel personal tècnic del punt 
local Reempresa en l’elaboració del pla de cessió simplificat a una empresa cedent. 
Aquest document s’orienta a presentar, de forma simplificada, l’activitat i 
estructura de l’empresa cedent i haurà de seguir un guió proposat per la Diputació 
de Barcelona o tenir un contingut mínim assimilable a aquest guió. L’assessorament 
i tutoria del mateix la realitza el personal tècnic titular d’aquesta empresa cedent.  
 
Mòdul B+2. Pla de cessió  
 
Aquest mòdul es refereix a l’assessorament dut a terme pel personal tècnic del punt 
local Reempresa en l’elaboració del pla de cessió a una empresa cedent. Aquest 
document s’orienta a presentar, de forma completa i detallada, l’activitat, 
estructura i evolució de l’empresa cedent i haurà de seguir un guió proposat per la 
Diputació de Barcelona o tenir un contingut mínim assimilable a aquest guió. 
L’assessorament i tutoria del mateix la realitza el personal tècnic titular d’aquesta 
empresa cedent.  
 
Mòdul C1. Èxit per acompanyament a una de les parts  
 
Aquest mòdul es refereix a la consecució de la Reempresa d’Èxit mitjançant 
l’acompanyament a una de les parts en el procés de compravenda. La part ha de ser 
acompanyada en el procés de negociació i tancament dels acords definitius de 
compravenda. Aquest acompanyament ha de ser prestat pel personal tècnic 
encarregat de gestionar la persona reemprenedora o l’empresa cedent.  
 
Mòdul C2. Èxit per acompanyament a les dues parts  
 
Aquest mòdul significa la consecució de la Reempresa d’Èxit mitjançant 
l’acompanyament a les dues parts en tot el procés de compravenda. Les parts han 
d’haver estat acompanyades en el procés de negociació i tancament dels acords 
definitius de compravenda. Aquest acompanyament ha de ser prestat pel personal 
tècnic encarregat de gestionar el procés entre les parts de manera presencial, tasca 
que s’adjudica al tècnic responsable de l’empresa cedent. 
 
Tercer. ÀMBIT TERRITORIAL 
 
L’àmbit territorial d’actuació del punt local Reempresa de l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat a efectes d’aquest conveni és el de Cornellà de Llobregat, d’Esplugues 
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de Llobregat, Sant Just Desvern i Sant Joan Despí, com a àmbit propi d’actuació 
inherent a l’ens pel que fa al municipi de Cornellà de Llobregat, i en base a la 
formalització d’acords amb els corresponents ens locals pel que fa a la resta de 
municipis.  
 
Pel cas que algun dels ens locals participant en aquest àmbit territorial no hagi 
arribat a adoptar el corresponent acord o a completar la formalització del 
corresponent conveni, el Programa entrarà en vigor i es desenvoluparà íntegrament 
per la resta de les parts integrants o signatàries. 
 
Quart. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
Les activitats que es vulguin incloure en aquest conveni han de ser realitzades per 
part del punt local Reempresa des de l’1 de gener de 2020 al 31 de desembre de 
2023. 
 
Cinquè. COMPROMISOS DE LES PARTS 
 
Compromisos de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat:  
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat es compromet a realitzar les activitats del 
Programa Reempresa seguint els criteris i pautes establerts per la Diputació de 
Barcelona i pel Centre de Reempresa de Catalunya, i en concret es compromet a:  
 
1. Col·laborar amb altres punts locals Reempresa en la realització de la Matinal de 
la Reempresa amb l’objectiu de propiciar, amb caràcter supramunicipal, el contacte 
entre empreses cedents i persones reemprenedores.  
 
2. Participar activament de les activitats de capacitació, formació i especialització 
proposades per la Diputació de Barcelona.  
 
3. Dinamitzar i captar oferta i demanda de les potencials persones cedents i 
reemprenedores del seu territori.  
 
4. Canalitzar oferta i demanda a través de les eines i instruments que es posen a la 
seva disposició, a través dels materials i utilitzant els recursos informàtics de 
Reempresa (Market place).  
 
5. Incrementar les relacions amb els agents socioeconòmics locals i supramunicipals, 
tals com patronals, associacions de comerciants, col·lectiu de gestories, etc. amb 
l’objectiu de difondre, comunicar i captar potencials empreses cedents i persones 
reemprenedores. 
 
6. Utilitzar, quan sigui menester, els mecanismes d’assistència tècnica previstos: 
Help Desk i assistència als processos d’acompanyament. 
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7. Vetllar per la qualitat del servei prestat a persones reemprenedores i empreses 
cedents i col·laborar en la seva avaluació. 
 
Compromisos de la Diputació de Barcelona:  
 
1. Garantir que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat estigui informat sobre 
l’evolució general del Programa.  
 
2. Fer el seguiment de les activitats realitzades.  
 
3. Posar a disposició de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat la capacitació i 
formació necessària pel correcte desenvolupament de l’assessorament i 
acompanyament en la transmissió empresarial entre empreses cedents i persones 
reemprenedores.  
 
4. Proporcionar el material i elements de comunicació necessaris segons les 
necessitats detectades.  
 
5. Col·laborar en la difusió dels actes i jornades realitzades per l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat amb l’objectiu de difondre el Programa i captar potencials 
empreses cedents i persones reemprenedores.  
 
6. Proporcionar els mitjans d’acompanyament i assessorament previstos, tant 
presencials com a distància: Help desk i assistència als processos 
d’acompanyament.  
 
7. La Diputació de Barcelona, en funció de les seves disponibilitats pressupostàries, 
recolzarà econòmicament els ens locals per a l’execució del Programa Reempresa, 
mitjançant l'aprovació de convocatòries anuals de subvencions. 
 
Sisè. CONFIDENCIALITAT  
 
Totes les dades relacionades amb les persones reemprenedores i empreses 
participants en la Reempresa i llur activitats seran tractades confidencialment per 
ambdues parts.  
 
Setè. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  
 
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s’obliguen 
a complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de 
dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i de garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Els signants i les persones de 
les que per l’acompliment de l’objecte del present conveni es tractin dades 
personals, seran informades del tractament de les seves dades per tots els 
responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i executar les obligacions 
derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 13 del RGPD.  
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Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de 
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores.  
 
L’ens local, en tant que responsable del punt local Reempresa i responsable per tant 
de la recollida de dades, serà qui haurà d’informar i recollir el consentiment exprés 
dels participants en el Programa, en compliment de les obligacions de transparència 
i licitud del tractament del RGPD. 
 
Vuitè.- SEGUIMENT, VIGILÀNCIA I CONTROL  
 
El seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni es durà a terme 
mitjançant una Comissió de seguiment que estarà integrada per una persona 
representant de la Diputació de Barcelona i una persona representant de l’ens local 
signatari del present conveni, i que resoldrà els problemes d’interpretació i de 
compliment que puguin plantejar-se respecte el present conveni.  
 
Novè. INTERPRETACIÓ  
 
Les possibles discrepàncies en la interpretació i els dubtes derivats sobre el 
compliment d'allò pactat seran resolts de mutu acord, sota els criteris de bona fe i 
de col·laboració mútua, d’acord amb l’establert al pacte vuitè.  
 
En les qüestions litigioses que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest conveni, 
ambdues parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Desè. INCOMPLIMENTS DE LES PARTS  
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part 
de qualsevol de les administracions signants podrà donar lloc, sense perjudici del 
previst a la clàusula dotzena, a l’exercici de les accions legals que es considerin 
adients en defensa dels respectius interessos.  
 
 
 
 
Onzè. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS  
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni correspon a la part 
executora material de les actuacions. 
 
Dotzè. EXTINCIÓ DEL CONVENI  
 
El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu 
objecte o per incórrer en causa de resolució.  
 
Seran causes de resolució del conveni, les següents:  
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a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que s’hagi acordat la 
pròrroga del mateix.  
 
b) L’acord unànime de les parts signants.  
 
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguna de 
les parts signants. En aquest cas, l’altra part podrà notificar a la part que ha 
incomplert un requeriment per a que compleixi en un determinat termini amb les 
obligacions o compromisos que es considerin incomplerts. Aquest requeriment serà 
comunicat al responsable de la comissió de seguiment del conveni i a les demès 
parts signants. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistís 
l’incompliment, la part que l’ha adreçat notificarà a l’altra part la concurrència de la 
causa de resolució i s’entendrà resolt el conveni. La resolució del conveni per 
aquesta causa podrà comportar la indemnització dels perjudicis causats si així 
s’hagués previst.  
 
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.  
 
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors, prevista al conveni o a altres 
lleis.  
 
Tretzè. MODIFICACIONS  
 
El present Conveni podrà ser modificat, si així es considera de mutu acord, atenent a 
l’evolució del Programa. La modificació de les obligacions pactades requerirà 
l’aprovació de les parts i la formalització de la corresponent addenda.  
 
Catorzè. RÈGIM JURÍDIC  
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries 
de conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es 
regirà per les disposicions dels articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; els 
articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; 
els articles 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i 
altres entitats (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i per les 
disposicions que resultin materialment aplicables al conveni de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 
per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Quinzè.- VIGÈNCIA  
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura i fins al 31 de desembre de 
2023.  
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Les parts, abans d’exhaurir-se el termini de vigència, podran acordar ampliar la 
vigència o prorrogar el conveni, fins un màxim de 4 anys addicionals. En qualsevol 
cas s’haurà d’aprovar pels òrgans competents i es farà constar de manera expressa.  
 
I, en prova de conformitat, les parts signen electrònicament i a un sol efecte el 
present Conveni, amb la data que consta a la signatura.” 
 
Tercer.- Facultar al senyor Sergio Fernández Mesa, Tinent d’Alcalde d’Economia i 
Administració d’aquesta Corporació, per a la signatura del present conveni. 
  
Quart.- Comunicar el present acord a les restants parts signants del conveni, pel seu 
coneixement i efectes, així com a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes previstos per l’article 309.1 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny). 
 
Cinquè.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast de què 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. 
 
Sisè.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Barcelona, i a PROCORNELLÀ, S.A.,  
pel seu coneixement i efectes oportuns.  
 
Setè.- Donar compte d’aquest acord a la propera Comissió Informativa de 
Presidència i Economia. 

 
... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 

 
 
 
 
 

     V 
 

INFORMACIÓ GENERAL 
 

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