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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

ACTA NÚM.18/2020 

 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 30 
D’OCTUBRE DE 2020. 
 

 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les nou hores i trenta minuts, 
del dia 30 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 
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EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA 
 
 
Interventor                                Sr. Juan Ramón Sagalés Guillamón 
 
 
 
També assisteix, per indicació de l’Alcaldia la senyora Gemma Escofet Mata, 
Cap executiva dels Serveis Centrals, que actua en aquesta Junta amb veu però 
sense vot. 
 
 
Per l’Alcaldia-Presidència, es declara oberta la sessió, i es passa a despatxar 
els assumptes que integren l’Ordre del Dia i que són els que s’indiquen a 
continuació: 
 
 

COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’IGUALTAT I EDUCACIÓ  
 
Punt vint-i-unè.- Aprovar l’adhesió al manifest de la convocatòria “Aliança 
Educació 360”, promoguda per la Diputació de Barcelona, la Federació de 
Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya i la Fundació Jaume 
Bofill. 
 

Aprovar adhesió a al manifest 
“Aliança Educació 360” 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde d’Igualtat i Educació, que 
textualment diu: 
... 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, la Federació de Moviments de Renovació 
Pedagògica de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill impulsen l’Aliança Educació 360. 
 
Donat que l’Aliança Educació 360 es proposa com a repte que tothom tingui més i 
millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida i connectar 
l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu així com entre els 
diversos àmbits educatius. Es proposa que l’accés a noves oportunitats educatives es 
faci amb equitat, sense exclusions, i que cada persona construeixi el seu propi itinerari 
vital. 
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Donat també que l’Aliança Educació 360 està oberta a la incorporació d’ens locals, 
centres educatius, entitats del lleure i del tercer sector social, cultural i esportiu de 
Catalunya així com centres de recerca, organitzacions professionals i ciutadania 
compromesa amb la innovació educativa. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona ha realitzat una crida a la participació dels ens 
locals de la demarcació de Barcelona en l’Aliança, fixant com a criteris per a l’adhesió 
a l’Aliança Educació 360 que els ens locals assumeixin expressament tant el manifest 
com els compromisos dels participants en l’Aliança, es comprometin al 
desenvolupament d’iniciatives d’Educació 360 al propi territori i nomenin 
representants polítics i tècnics per a les tasques d’interlocució amb l’Aliança Educació 
360. 
 
Atès que durant el present any 2020, des del Departament d’Educació de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat es vol promoure l’adhesió a l’Aliança Educació 
360, que ofereix l’objectiu de superar l’actual model educatiu centrat exclusivament 
en les activitats escolars lectives i considerar que l’aprenentatge extraescolar ofereix 
una qualitat i quantitat creixent d’oportunitats educatives valuoses.  
 
Donat que en un escenari de desigualtat i segregació que es produeixen en l’accés a 
les oportunitats educatives fora del sistema reglat, l’Aliança Educació 360 es proposa, 
de forma general, garantir la igualtat d’oportunitats, sense exclusions.  
 
Atès que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat amb la seva adhesió a aquesta 
Aliança Educació 360 fa palès del seu compromís en continuar treballant en la línia 
iniciada fa temps en el municipi en aquest sentit i la pertinença a aquesta suposarà: 
la generació d’un nou espai d’intercanvi i d’aprenentatge, així com un 
acompanyament institucional a la tasca que es desenvolupa en l’àmbit de l’educació 
de forma integral al nostre municipi,  generar sinèrgies institucionals i lligams des de 
diferents vessants professionals  i l’establiment d’objectius comuns per tal de 
compartir coneixements, criteris d’actuació, millora dels circuits de comunicació i, 
especialment, l’optimització de recursos.  
 
Atès que la pertinença a aquesta Aliança és important per reforçar la línia de treball 
impulsada des de la Diputació de Barcelona que suposa també la disponibilitat de 
determinats recursos (econòmics, tècnics i formatius) que són de gran ajut per al 
desenvolupament educatiu de la ciutat. 
 
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, i el Cap Administratiu 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 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 
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Barcelona de data 18 de juliol de 2019, la Presidenta de la Comissió Informativa de 
Polítiques Socials i Comunitàries, a proposta de la Regidora delegada de l’Àrea 
d’Igualtat i Educació, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents,   
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió a l’Aliança Educació 360, promoguda per la Diputació de 
Barcelona, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya i la 
Fundació Jaume Bofill, que implica assumir el manifest i els compromissos dels 
participants i promoure el desenvolupament dels projectes d’Educació 360 al nostre 
municipi, el text literal del qual figural al final del present acord. 
 
Segon.-  Facultar a la senyora Rocío García Pérez, en qualitat de representant polític, i 
de la senyora Sonia Broto Pérez de referent tècnic que actuïn com a interlocutors 
amb els responsables de l’Aliança Educació 360. 
 
Tercer.-  Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona. 
 
  
DOC. 1.  MANIFEST DE CONVOCATORIA- ALIANÇA EDUCACIÓ 360 
         Més i millors oportunitats educatives per a tothom.  
 
1. Els nois i noies aprenen en tots els espais de la seva vida quotidiana  
A l’escola i a l’institut, amb la família, a casa, als carrers i a les places. Al esplai o al 
cau i quan fan esport o marxen de colònies. També quan son davant les pantalles. 
“Educació360.Educació a temps complet” proposa una perspectiva global de 
l’educació que tingui en compte que s’aprèn i s’educa arreu.  
2. S’eduquen en tots els seus temps. Al llarg i al ample de la vida.  
El temps no lectiu dins l’escola representa més d’una tercera part de la jornada. Les 
vacances escolars suposen una quarta part de la vida de l’infant. Els caps de setmana 
tenen un munt de possibilitats. “Educació360. Educació a temps complet” afirma que 
si situem l’infant i el jove al centre del procés educatiu ens n’hem ocupar en tots els 
seus temps vitals.  
3. Les oportunitats educatives d’arreu són cabdals en l’itinerari personal  
La recerca internacional ens diu que les oportunitats educatives més enllà del temps 
lectiu són decisives en la formació i l’itinerari vital i professional de les persones. 
Educació360.Educació a temps complet proposa ajudar-les a fer un recorregut de 
forma personalitzada en funció dels interessos i capacitats de cadascuna.  
4. Garantir el procés educatiu és també alinear i connectar els aprenentatges  
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Educació i aprenentatges estan fragmentats. Hi ha massa separació entre la vida i els 
aprenentatges, entre els interessos i les obligacions. “Educacio360.Educació a temps 
complet” vol assolir un doble repte: que els espais no lectius de l’escola i l’institut 
formin part del Projecte Educatiu del Centre i que allò que s’aprèn fora dels centres 
educatius sigui reconegut i hi estigui connectat .  
5. L’equitat és el principal repte en l’accés a les noves oportunitats educatives  
No tothom te les mateixes possibilitats d’accés a aquestes oportunitats educatives ja 
sigui per raons econòmiques o socioculturals. El temps de lleure és l’espai desigualtat 
per excel·lència. “Educacio360.Educació a temps complet” aposta per garantir 
l’equitat i la igualtat d’oportunitats en els espais i l’educació no formal.  
6. Convertir l’educació dels espais i temps no lectius en política pública  
’àmbit local és l’espai idoni per garantir les oportunitats educatives i la coordinació 
dels actors de la comunitat. També la cohesió social i la formació de ciutadans. Els 
ajuntaments són un actor privilegiat en el lideratge educatiu. “Educació360.Educació 
a temps complet” proposa que més enllà de les bones experiències, la política 
educativa transcendeixi l’ensenyament reglat i garanteixi més i millors oportunitats 
per a tothom.  
7. El canvi educatiu ha d’incorporar la mirada de l’Educació360.  
Una mirada 360, que traspassa els límits dels temps i els espais, que reconeix els 
aprenentatges d’arreu i connecta l’educació, l’escola, les famílies i la comunitat. 
“Educació360.Educació a temps complet”, aporta una mirada global i inclusiva i que 
demana la complicitat de tot el municipi i de tots els actors de la comunitat 
educativa.  
 
Convocatòria per una gran aliança per l’EDUCACIO360. Educació a temps complet.  
La Fundació Jaume Bofill, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i la 
Diputació de Barcelona han decidit sumar esforços per assolir aquest gran repte de i 
convoquen a ajuntaments, centres educatius, entitats, equipaments, recursos i 
iniciatives de tot tipus que vulguin contribuir a que “EDUCACIO360.Educació a temps 
complet” sigui una realitat generalitzada al nostres país. L’educació és cosa de tots. 
Barcelona, 29 de gener de 2018 
 
DOC. 2. COMPROMISOS DELS PARTICIPANTS - ALIANÇA EDUCACIÓ 360 
La Fundació Jaume Bofill, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i la  
Diputació de Barcelona han decidit sumar esforços per impulsar l’Educació 360. 
Educació a temps complet a Catalunya. En la presentació pública del passat 29 de 
gener de 2018, s’hi van afegir 34 socis estratègics. Amb el manifest de convocatòria 
conviden a ajuntaments, centres educatius, entitats, equipaments, recursos i 
iniciatives de tot tipus a formar part de l’Aliança Educació 360 per fer-la possible.  
Tots aquells actors que participen a l’Aliança, comparteixen els continguts del 
manifest i subscriuen i fan seus els següents compromisos: 
 
- Considerar l’interès superior de l’infant, reflectit a l’article 3 de la Convenció 

Internacional sobre els Drets de l’Infant i l’article 40.3 de l’Estatut de Catalunya, 
per davant de qualsevol altre criteri a l’hora de dissenyar, implementar, 
dinamitzar, intervenir, gestionar i avaluar qualsevol activitat. Vetllar pel 



 6 

desenvolupament integral (motriu, afectiu, cognitiu i social) dels infants i 
adolescents fomentant valors de respecte, solidaritat, sostenibilitat.  

 
- Identificar-se com un agent que garanteix el respecte i la promoció dels Drets de 

l’Infant recollits a la Convenció Internacional sobre els Drets de l’Infant, la Llei 
d’Educació de Catalunya (12/2009) i la Llei dels drets i les oportunitats en la 
infancia i adolescència (14/2010). 

 
- Contribuir a la igualtat d’oportunitats i l’equitat recollida en l’accés a les 

activitats educatives i de lleure recollides als articles 29 i 41 de la LEC (12/2009) i 
al 57 de la Llei d’infància (14/2010). 

 
- Tenir vocació de servei públic. Ha d’oferir accés universal a l’activitat sense 

discriminació, amb estratègies d’inclusió, integració, i amb vocació de millora del 
seu entorn. 

 
- Vetllar per tal que les propostes tinguin vocació d’aliniament amb el projecte 

educatiu territorial i al projecte educatiu de centre, si s’escau. 
 
- Fomentar el desenvolupament de competències necessàries per a l’èxit educatiu 

dels infants i joves. 
 
- Desenvolupar les intel·ligències múltiples, cercant la personalització de 

l’aprenentatge. 
 

- Promoure propostes complementàries i en coherencia amb els altres entorns 
educatius de l’infant i espais on pugui significar els seus aprenentatges. 
 

- Oferir activitats de qualitat realitzant propostes adequades als infants i joves a 
les que va destinada la seva activitat i que incorporin la innovació com a pràctica 
habitual. 
 

- Incorporar processos de planificació, seguiment i avaluació de la programació i la 
millora continua com a part del seu procediment habitual. 
 

- Els professionals, treballadors i voluntaris, que realitzen les activitats, més enllà 
de la seva especialització en l’activitat han de tenir intencionalitat educativa, no 
només expertesa en la matèria. 
 

- Incorporar la dimensió comunitària i de vinculació amb el territori, amb vocació 
de treball en xarxa. 

 
Promoure el treball col·laboració amb altres agents del territori, corresponsabilitzant- 
se i coliderant les iniciatives que de forma conjunta es dissenyin per a la millora de 
l’èxit educatiu i de les oportunitats educatives dels infants. 

 
... 



 
 

 
 

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

 

 7 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 
Punt vint-i-dosè.- Aprovar la segona addenda relativa al conveni de 
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant 
el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat pel Pla 
Educatiu d’Entorn del curs 2020-2021. 
 

Aprovar segona addenda 
pel Pla Educatiu d’Entorn 
2020-2021  
 

Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde d’Igualtat i Educació, que 
textualment diu: 
... 
 
Atès què la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació ens ha 
enviat amb número de Registre General d’Entrada 27694 de data 7 de setembre de 
2020,  la proposta de la segona addenda al conveni de col·laboració entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
per al Pla Educatiu d’Entorn del curs 2020-2021. 
 
Atès que en data 3 d’octubre de 2019 el Departament d'Educació de la Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat van subscriure un conveni de 
col·laboració en matèria de llengua, interculturalitat i cohesió social, mitjançant el  
Pla educatiu d'entorn (PEE). 
 
Atès què l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, assumeix les despeses derivades del 
desenvolupament del Pla Educatiu d’Entorn i el Departament d’Educació hi col·labora 
aportant a l’Ajuntament la quantitat total de 19.900,00 euros. 
 
Vista la Memòria Justificativa emesa per la Cap de l’Àrea de Gestió de Polítiques de 
Família de data 17 de setembre de 2019 respecte a aquesta segona addenda del 
conveni pel Pla Educatiu d’Entorn del Curs 2020-2021. 
 
Vist l’informe emès pel Cap Administratiu d’Educació i Política Social que n’informa 
favorablement a l’addenda de l’esmentat conveni. 
                                       
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 delegada de la Comissió 
Informativa de Polítiques Socials i Comunitàries, 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,   
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ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la segona addenda relativa al conveni de col·laboració entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació 
i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat pel Pla Educatiu d’Entorn del curs 2020-2021 i 
facultar al senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 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.- Acceptar l’aportació econòmica de 19.900,00 euros lliurada pel Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
per donar suport al Pla Educatiu d’Entorn, pel curs acadèmic 2020-2021.  
     
 
Tercer.- Comunicar el present acord a la Generalitat de Catalunya com a part 
signant 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. 
 
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. 
 
 
SEGONA ADDENDA AL 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 PLA EDUCATIU D'ENTORN DEL 
CURS 2020-2021 
 
REUNITS: 
 
PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
El senyor Juan José Falcó i Monserrat, director general d'Atenció a la Família i 
Comunitat Educativa del Departament d'Educació, nomenat pel Decret 209/2019, de 
25 de setembre (DOGC núm. 7969, de 27.9.2019), i actuant en l’exercici de les 
facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de 
competències de la persona titular del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 
5930, de 28.7.2011) en diversos òrgans del Departament. 
 
PER L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
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El senyor Antonio Balmón Arévalo, alcalde de Cornellà de Llobregat, elegit en la sessió 
del Ple de la Corporació de 15 de juny de 2019 i fent ús de les facultats que li són 
reconegudes a l’article 53.1.a del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i assistit per la Sra. 
Carmen Alonso Higuera, secretària general de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
als efectes de fe pública previstos per l’article 3.2 del Reial Decret 128/2018, de 16 de 
març, que dona fe de l’acte. 
 
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat 
jurídica suficient per formalitzar aquest conveni. 
 
EXPOSEN: 
 

1. Que amb data 3 d'octubre de 2019 es va subscriure un 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 Pla educatiu d'entorn, 
amb número d’expedient 2019/1413. 
 

2. Que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat van subscriure una addenda, amb data 16 de gener de 2020, 
al conveni de col·laboració per al Pla educatiu d'entorn.  
 

3. 3. Que el conveni esmentat en el punt 1 d’aquesta addenda preveu que els 
recursos econòmics que es destinaran al Plans Educatius d’Entorn es concretaran 
mitjançant una addenda al conveni. 

 
Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, consideren 
convenient formalitzar la present addenda de conformitat amb les següents 
 
CLÀUSULES: 
 
PRIMERA.- L’objecte d’aquesta addenda és concretar l’import de les despeses 
destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla 
educatiu d'entorn, per al curs acadèmic 2020-2021. 
 
SEGONA.- El Departament d’Educació hi col·laborarà aportant la quantitat total de 
19.900 euros, amb l’objectiu de donar suport a actuacions que fomentin l’èxit escolar, 
la participació de les famílies i la cohesió social. 
 
Aquest import es distribueix en les següents anualitats: 
2020: 60% de la quantitat total:                 11.940 euros 
2021: 40% de la quantitat total:                   7.960 euros 
 
La quantitat corresponent a l’any 2020 es farà efectiva a càrrec de la posició 
pressupostària D/460000101/4241/0000 del centre gestor EN0704 del pressupost de 
la Generalitat de Catalunya per a l’any 2020. La quantitat corresponent al 2021 es 
farà efectiva a càrrec de la posició pressupostària equivalent de l'any 2021. 
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TERCERA.- L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat farà una aportació mínima del 30% 
respecte de la dotació ordinària del Departament d’Educació, amb càrrec a la partida 
pressupostària 0201 3270H 2269902 – Varis/Pla de l’Entorn. 
 
QUARTA.- El Departament d’Educació tramitarà en concepte de bestreta el 60% de la 
quantitat total en el moment de la signatura d’aquesta addenda i la quantitat restant 
(40% de la quantitat total) es tramitarà un cop es justifiqui correctament l’import 
total, mitjançant la presentació per part de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat de 
la documentació següent: 
1. Certificat del Secretari/a de l’Ajuntament, amb el vistiplau de l’alcalde o alcaldessa, 
conforme les despeses certificades s’adeqüen al pressupost inclòs en el pla d’actuació. 
En aquest certificat, s’ha de fer constar la relació de despeses efectuades que ha 
d’incloure també les de l’Ajuntament per un import mínim del 30% respecte de 
l’aportació del Departament d’Educació, amb indicació de les aplicacions 
pressupostàries amb càrrec a les quals s’ha fet la despesa, el nom i NIF del creditor, el 
concepte, l’import i la data de pagament. En cas que el pagament de les factures no 
s’hagi fet efectiu, caldrà indicar la data prevista per al seu pagament. 
2. Full resum de les despeses portades a terme. 
3. Certificat de l’acta signada d’aprovació de la memòria per part de la comissió 
Representativa-Institucional, prevista a la clàusula tretzena del conveni de 
col·laboració. 
Aquesta documentació s’ha de presentar no més tard del 15 d’octubre de 2021. 
 
CINQUENA.- L’Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector 
públic poden portar a terme actuacions de control i requerir informació al destinatari 
o destinatària final del fons, d’acord amb el que preveu l’article 90 bis del Text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre. 
L’Ajuntament està obligat a destinar els fons rebuts a les activitats objecte d’aquesta 
addenda i a justificar l’aplicació d’aquests fons d’acord amb els conceptes establerts a 
la clàusula segona. 
Així mateix, l’Ajuntament estarà obligat a facilitar tota la informació que li sigui 
requerida pels òrgans de control de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la 
Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents. 
 
SISENA.- Aquesta addenda serà vigent des de la data de la seva signatura i fins al 31 
de desembre de 2021. 
 
SETENA.- Aquesta addenda està sotmesa als requisits establerts en el capítol IX del 
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen aquesta addenda. 

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

 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA DE JOVENTUT I ACCIÓ CIUTADANA  
 
 
Punt vint-i-tresè.- Aprovar la subscripció i minuta del conveni de 
col·laboració, entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat del Projecte d’Assessoria de Mobilitat Internacional 
per a Joves, per als anys 2019, 2020 i 2021. 

  
Aprovar subscripció i minuta  
del conveni pel Projecte Assessoria de  
Mobilitat Internacional per a Joves 
 

Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Joventut i Acció 
Ciutadana , que textualment diu: 
... 
 
Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant el Servei Comarcal de 
Joventut, dóna suport als ajuntaments de la comarca en matèria de polítiques de 
joventut.     
 
Atès que des de l’any 2012, el Servei Comarcal de Joventut va dissenyar un projecte 
mancomunat d’assessoria de mobilitat internacional per a joves que es desenvolupa 
en els equipaments juvenils dels municipis que ho sol·liciten i que els ajuntaments de 
Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, El Prat de Llobregat, 
Molins de Rei, Gavà, Sant Boi, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts i Viladecans 
han mostrat interès en col·laborar i acollir, als seus equipaments municipals, el servei 
d’assessoria de mobilitat internacional per a joves durant els anys 2019, 2020 i 2021. 
 
Que el serveis consisteix a posar a disposició dels ajuntaments participants un/a 
professional especialitzat/da en orientació i assessorament en mobilitat 
internacional, que serà l’encarregat de realitzar els serveis amb una durada de 4 
hores de servei quinzenals, on 3 hores són d’atenció directa a les persones joves i 1 
hora de treball intern. 
 
Que el pressupost del servei, i per tant el preu màxim de la licitació que farà el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, per a la contractació el servei esmentat s’ha fitxat en 
47.722,40 euros, IVA inclòs, cost que s’ha de distribuir entre els Ajuntaments en 
funció de les hores i serveis que rebran. 
 
Que per regular la relació entre aquest Consell Comarcal i els ajuntaments que 
participen en el projecte s’ha d’aprovar un conveni de col·laboració entre les diferents 
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entitats, on s’estipula les obligacions de les parts i el compromís de finançament per 
part dels ajuntaments del cost total del servei. 
 
Atès l’article 28.1.d) i e) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, correspon al 
Consell Comarcal cooperar amb els municipis en l’establiment de nous serveis 
necessaris per al desenvolupament del territori i establir i coordinar, amb l’informe 
previ dels ajuntaments afectats, les infraestructures, els serveis i les actuacions 
d’àmbit supramunicipal. 
 
Vist l’article 6.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
pel qual resten exclosos d’aquesta llei els convenis de col·laboració entre 
administracions. 
 
Atesos els articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Atès el que estableix els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, i els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.   
 
Vistos els articles 303 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  
 
Atès el que disposen els articles 110.3 i 112.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els 
articles 8.1.f) i 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
Atès que l’ajuntament de Cornellà de Llobregat té interès en col·laborar i acollir als 
seus equipaments municipals el servei d’assessoria de mobilitat internacional per a 
joves durant els anys 2019, 2020 i 2021. 
 
Atès que l’Ajuntament es compromet al pagament del cost del servei en funció de les 
hores i serveis que es reben, l’ import d’aquests dos pagaments seran de 4.250,88 i 
772,55euros cada un d’ells i s’hauran d’efectuar en les dates indicades al conveni que 
corresponen a 30 de novembre de 2020 i 31 de març de 2021 respectivament, d’acord 
amb la minuta del conveni que s’incorpora com annex al present acord i amb càrrec 
de la partida econòmica 0885.3301A.4650000. 
     
Atès que  la vigència d’aquest conveni serà des de la seva signatura, amb efectes des 
del dia 1 de març de 2019 fins al 30 d’abril de 2021 i d’acord amb el que estableix 
l’article 39.3 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques, s’aplica eficàcia retroactiva des de l’1 de gener de 
2019 al tractar-se de la data d’inici del servei d’assessoria de mobilitat internacional 
per a joves, que són objecte d’aquest conveni, no lesionant drets o interessos legítims 
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i si efectes favorables i jurídics, ja que en el moment en que es donava el servei es 
complien els requisits per haver sigut signat l’esmenta’t conveni. 
 
Ateses les circulars 1/2017 i 3/2017 de la Secretaria General d’aquest Ajuntament, de 
25 de gener i de 13 de setembre de 2017, respectivament, sobre els convenis 
administratius. 
 
Vist la Memòria Justificativa de la Coordinadora Tècnica de Joventut, Cooperació i 
Solidaritat.  
 
Vist l’informe de la Coordinadora Administrativa de Cultura, Esports, Igualtat, 
Joventut,d'Acció Comunitària, Solidaritat, Cooperació, Patrimoni Cultural i 
Biblioteques. 
   
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per Acord Plenari de data 2 de juliol de 2019, 
que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província el 18 de juliol de 2019, la 
Presidenta de la Comissió Informativa de Politiques Socials i Comunitàries, a proposta 
de la Regidora Delegada de l’Àrea de Joventut i Acció Ciutadana, una vegada 
dictaminat per la Comissió, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la subscripció i minuta del conveni de col·laboració, entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per al 
desenvolupament del Projecte d’Assessoria de Mobilitat Internacional per a Joves, per 
als anys 2019, 2020 i 2021, d’acord amb la minuta del conveni que s’incorpora con 
annex al present acord.   
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual i que es subordina al 
crèdit que es consigni en els respectius pressupostos  amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària que correspongui que tot seguit es detalla: 
 

PROJECTE/ACTIVITAT DATA/PERÍODE 
EXECUCIÓ 

APORTACIÓ 
MUNICIPAL 

PARTIDA 

 
Projecte Assessoria Mobilitat 
Internacional per a Joves 

 
Any 2020 

 
4.250,88€  

 
0885.3301A.4650000 
 

 
Projecte Assessoria Mobilitat 
Internacional per a Joves 

 
Any 2021 

 
772,55€  

 
0885.3301A.4650000 
 

    
    

Tercer.-  Designar a la Sra. Maria José Ramos Ibor, Coordinadora de Joventut i 
Solidaritat, com a membre e la Comissió de Seguiment d’aquest conveni. 
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Quart.- Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura amb efectes des de l’1 de 
gener de 2019 fins al 30 d’abril de 2021. D’acord amb el que estableix l’article 39.3 de 
la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre del procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, s’aplica eficàcia retroactiva des de l’1 de gener de 2019 al 
produir efectes favorables. S’entendrà prorrogat per un màxim de dos anys, any per 
any sempre i quan alguna de les parts signants no sol·liciti algun tipus de variació o 
baixa del servei, i sempre que l’empresa adjudicatària del servei mantingui les 
condicions del contracte. 
 
Cinquè.- 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. 
 
Sisè.-  Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració i cooperació 
de la Generalitat, acompanyat d’una còpia de la seva formalització, dins dels tres 
mesos següents a aquesta, en els termes i als efectes previstos a la Resolució de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 2017. 
 
Setè.- Notificar  el present acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i als 
Ajuntaments de Castelldefels, Esplugues de Llobregat, El Prat de Llobregat, Gavà, 
Molins de Rei, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts i 
Viladecans, pel seu coneixement i efectes. 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT I 
EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROJECTE D’ASSESSORIA DE MOBILITAT INTERNACIONAL PER A JOVES. 2019, 2020 i 
2021. 
 
Baix Llobregat, 
 
 
REUNITS 
 
D’una banda, la Sra. Eva Maria Martínez Morales, en la seva qualitat de Presidenta 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en virtut de les facultats que li confereix 
l'acord de Junta de Govern celebrada el  20 de maig de 2019, assistit pel secretari  
d’aquest, Sr. Lluís González Roig  
 
D’altra banda, el senyor Antonio Balmón Arévalo, en la seva qualitat d’Alcalde – 
President de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en virtut de les facultats que li 
confereix l’acord de la Junta de Govern Local de data ....................................., i assistit 
per la senyora Carmen Alonso Higuera, Secretaria General d’aquest Ajuntament, als 
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efectes de fe pública previstos per l’article 3.2 del Reial Decret 128/2018, de 16 de 
març, que dóna fe de l’acte. 
 
Les parts es reconeixen mútuament competència i capacitat per formalitzar el present 
conveni, que porta per causa els següents: 
 
 
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
 
Primer.- Que el Consell Comarcal del Baix Llobregat mitjançant el Servei Comarcal de 
Joventut dóna suport a tots els ajuntaments de la comarca en matèria de polítiques 
de joventut. 
 
Aquesta línia de suport als ajuntaments persegueix els següents objectius: 
 
 

 Afavorir un ús adequat de les metodologies i eines pròpies de les polítiques de 
joventut i de la intervenció amb joves: la planificació estratègica i la gestió de 
projectes, la intervenció educativa i de socialització, la dinamització 
sociocultural, la comunicació i la difusió, etc. 

 

 Afavorir l’adequació de les actuacions municipals a les necessitats dels i les 
joves de la comarca, potenciant la participació, la integralitat i la 
transversalitat com a elements centrals en el disseny i realització de les 
polítiques de joventut. 

 

 Assessorament sobre el processos d’elaboració de  projectes mancomunats 
 
Segon.- Que el Servei Comarcal de Joventut, en el marc del Protocol d’Intervenció 
Estratègica Comarcal en polítiques de joventut (PIECJ) estableix com a un dels 
objectius estratègics d’actuació a la comarca el fet d’incrementar les oportunitats 
d'accés al treball, millorant l'ocupabilitat de les persones joves i millorant les 
condicions laborals. 
 
Tercer.- Que la persistència de la precarietat i les escasses oportunitats laborals per a 
la població jove promou la necessitat d’informació i assessorament que demanden 
aquesta part de la població. 
 
Quart.- Que en els diferents processos de participació i interacció que el Servei 
Comarcal de Joventut desenvolupa amb els/les professionals de joventut de la 
comarca s’ha detectat la necessitat d’oferir una atenció i assessorament molt més 
acurat en matèria de mobilitat internacional. 
 
Cinquè.- Que en alguns municipis de la comarca ja s’ha posat en marxa el servei 
d’assessoria de mobilitat internacional per a joves als punts d’informació juvenil i/o 
oficines d’emancipació amb una valoració global força positiva. 
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Sisè.- Que el Servei Comarcal de Joventut ha dissenyat un projecte mancomunat 
d’assessoria de mobilitat internacional per a joves a desenvolupar en els equipaments 
juvenils dels ajuntaments que ho desitgin. 
 
Setè.- Que aquest servei ja ha estat prestat durant els mesos de setembre a desembre 
de 2012 i durant els anys 2013, 2014 i la meitat del 2015, amb un model de gestió 
mancomunat, on en les diverses edicions han participat els ajuntaments de 
Castelldefels, Gavà, el Prat de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts i 
Viladecans, i la valoració que s’ha fet entre els sis ajuntaments participants i el 
Consell Comarcal ha estat positiva. 
 
Vuitè.- Que els ajuntaments de Castelldefels, Esplugues de Llobregat, Gavà, el Prat de 
Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts i Viladecans van  mostrar interès en 
posar en marxa aquest servei d’assessoria als seus equipaments juvenils a partir del 
mes de setembre de 2016 i fins al 31 de desembre de 2017. 
 
Novè.- Que els ajuntaments de Castelldefels, Esplugues de Llobregat, Gavà, el Prat de 
Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts i Viladecans van  acceptar  una 
pròrroga amb la mateixa empresa per donar servei  durant l’any 2018. 
  
Decè.- Que els ajuntaments de Cornellà de Llobregat, Molins de Rei i Sant Boi de 
Llobregat  han demanat incorporar-se per  posar en marxa aquest servei d’assessoria 
de mobilitat internacional en els seus municipis. Amb la qual a partir d’aquest 
moment el servei donarà cobertura  a 10 municipis de la comarca del Baix Llobregat. 
 
En virtut de tot això, i per tal de regular el desenvolupament d’aquest projecte, les 
parts formalitzen el present conveni que es regirà per les següents: 
  
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- És objecte del present conveni la regulació de les relacions entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i l’ajuntament de Cornellà de Llobregat per a la prestació 
del servei d’assessoria de mobilitat internacional per a joves. 
 
SEGONA.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a entitat coordinadora del 
projecte es compromet a posar a disposició d’aquest ajuntament un/a professional 
especialitzat/da en orientació i assessorament en mobilitat internacional, que serà 
l’encarregat/da de realitzar els serveis amb una durada de 4 hores cada dues 
setmanes (3 d’atenció directa a les persones joves i 1 de treball intern) en el cas de El 
Prat de Llobregat serà de 4 hores al mes. 
 
L’ajuntament de Cornellà de Llobregat per al període comprés entre el 1 de gener de 
2019 i el 30 d’abril de 2021 rebrà un total de 52 serveis  
 
El/la professional especialitzat/da desenvoluparà la seva tasca en els següents àmbits 
de treball: 
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 El/la professional especialitzat/da en orientació i assessorament en mobilitat 
internacional haurà de prestar un servei personalitzat sobre els recursos 
formatius, ocupacionals i en matèria de voluntariat i lleure que hi ha en 
l’àmbit internacional per a les persones joves que estiguin interessades. Les 
consultes d’assessorament a atendre podran estar relacionades, entre 
d’altres, sobre: intercanvis juvenils, projectes de cooperació pel 
desenvolupament, treball a l’estranger, camps internacionals, servei de 
voluntariat europeu, projectes de partenariat, i en general qualsevol 
programa de mobilitat que sigui promogut per entitats locals, nacionals o 
internacionals, ja siguin públiques o privades. 

 

 El/la professional especialitzat/da en orientació i assessorament en mobilitat 
internacional tindrà un banc de dades actualitzat de manera permanent i 
continua amb informació acurada dels recursos i serveis vinculats a la 
temàtica a assessorar, per tal que el públic destinatari del servei pugui 
consultar-los en un espai d’autoconsulta i d’accés a informació que 
l’equipament municipal disposa, i on s’impartirà l’assessoria. 

 

 El/la professional especialitzat/da en orientació i assessorament en mobilitat 
internacional es coordinarà amb altres serveis municipals, centres 
d’ensenyament i entitats per impulsar accions conjuntes. 

 

 El/la professional especialitzat/da en orientació i assessorament en mobilitat 
internacional estarà sota el control i supervisió del departament i/o serveis de 
joventut de l’ajuntament, així com també sota el control i supervisió  del 
Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

 

 El/la professional especialitzat/da en orientació i assessorament en mobilitat 
internacional mantindrà reunions de seguiment i coordinació del servei de 
manera trimestral amb el Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat. En aquestes sessions també podran assistir els 
responsables tècnics dels serveis de joventut dels ajuntaments on es presta els 
serveis d’assessoria. 

 

 El/la professional especialitzat/da en orientació i assessorament en mobilitat 
internacional haurà de realitzar un informe final d’avaluació del servei en 
relació a la qualitat i satisfacció les persones usuàries, el nivell d’ús, i 
característiques de les demandes i/o consultes rebudes. A les sessions de 
seguiment trimestral també haurà d’aportar un informe de la gestió 
realitzada durant aquell trimestre. Aquests informes els haurà de presentar al 
Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Baix Llobregat, que serà 
l’entitat encarregada de fer-lo arribar a l’ajuntament on es presta el servei 
d’assessoria. 

 
TERCERA.- L’ajuntament de Cornellà de Llobregat es compromet a facilitar al/la 
professional especialitzat/da en orientació i assessorament en mobilitat internacional 
els recursos espacials i tècnics necessaris per al desenvolupament del servei. 
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Concretament, un espai d’atenció, i un equip informàtic amb ordinador, impressora i 
connexió a internet.  
Aquest espai estarà ubicat a les instal·lacions que l’ajuntament de Cornellà de 
Llobregat té a la següent adreça: 
 
Nom equipament : Centre de Recursos Juvenils 
Adreça equipament : Carrer Mossèn Andreu, 17 
 
QUARTA.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la prestació del servei 
d’assessorament ha realitzat una contractació externa a una entitat especialitzada en 
la matèria, fent-se càrrec de tota la tramitació administrativa que suposa aquesta 
contractació. La contractació d’una empresa externa l’ha realitzat mitjançant un 
procediment obert per adjudicar el contracte administratiu de serveis. 
 
CINQUENA.- El Servei Comarcal de Joventut, del Consell Comarcal, realitzarà les 
mesures de control, supervisió i seguiment del servei d’assessorament per garantir el 
seu correcte funcionament, d’acord amb el personal tècnic de referència a cada 
ajuntament i els referents de serveis i suport tècnic de l’empresa que prestarà el 
servei d’assessorament, mitjançant la creació d’espais de coordinació. 
 
SISENA.- El servei d’assessoria es portarà a terme d’acord amb la proposta tècnica 
que consta a l’annex del present conveni. 
 
SETENA.- El servei d’assessoria es contractarà pel període comprés entre el 1 de gener  
de 2019 i el 30 d’abril de 2021. El servei durant el mes d’agost de l’any 2019 i del 2020 
no es prestarà.  
 
El servei es prestarà amb una periodicitat quinzenal als ajuntaments de Castelldefels, 
Cornellà de Llobregat,  Esplugues de Llobregat, Gavà, , Molins de Rei, Sant Boi de 
Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts i Viladecans. I amb una periodicitat 
mensual a l’ajuntament del Prat de Llobregat. 
 
VUITENA.- El cost total de licitació i del contracte menor del servei que el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat ha realitzat per adjudicar el contracte administratiu de 
serveis serà per dos anys i quatre mesos. Del qual l’ import es de 39.440,00, euros, 
IVA exclòs i de 47.722,40 euros IVA inclòs. 
La distribució d’aquest cost per ajuntament serà la següent  calculada en funció de les 
hores i serveis que rebran:  
 
Ingressos del ajuntaments 1 de gener a 30 d’abril de 2019 . Contracte menor.  
 

 Serveis  Hores  Cost IVA Cost total  

Castelldefels 8 32 640,00 134,40 774,40€ 

Cornellà 8 32 640,00 134,40 774,40€ 

Esplugues  8 32 640,00 134,40 774,40€ 

Molins de Rei 8 32 640,00 134,40 774,40€ 

Gavà 8 32 640,00 134,40 774,40€ 
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El Prat  4 16 320,00 67,20 387,20€ 

Sant Boi 8 32 640,00 134,40 774,40€ 

Sant Joan Despí  8 32 640,00 134,40 774,40€ 

Sant Vicenç 8 32 640,00 134,40 774,40€ 

Viladecans  8 32 640,00 134,40 774,40€ 

Total  76 304 6.080,00 1.276,80 7.356,80€ 

 
     Ingressos del ajuntaments 1 de maig a 31 de desembre de 2019 . Licitació 
procediment obert. 

 Serveis  Hores  Cost IVA Cost total  

Castelldefels 14 56 1.117,32 234,64 1.351,96€ 

Cornellà 14 56 1.117,32 234,64 1.351,96€ 

Esplugues  14 56 1.117,32 234,64 1.351,96€ 

Molins de Rei 14 56 1.117,32 234,64 1.351,96€ 

Gavà 14 56 1.117,32 234,64 1.351,96€ 

El Prat  7 28 558,67 117,29 675,96€ 

Sant Boi 14 56 1.117,32 234,64 1.351,96€ 

Sant Joan Despí  14 56 1.117,32 234,64 1.351,96€ 

Sant Vicenç 14 56 1.117,32 234,64 1.351,96€ 

Viladecans  14 56 1.117,32 234,64 1.351,96€ 

Total  133 532 10.614,55 2.229,05 12.843,60€ 

 
    Ingressos del ajuntaments 1 de gener a 31 de desembre de 2020 . Licitació 
procediment obert. 
 

 Serveis  Hores  Cost IVA Cost total  

Castelldefels 22 88 1.755,80 368,72 2.124,52€ 

Cornellà 22 88 1.755,80 368,72 2.124,52€ 

Esplugues  22 88 1.755,80 368,72 2.124,52€ 

Molins de Rei 22 88 1.755,80 368,72 2.124,52€ 

Gavà 22 88 1.755,80 368,72 2.124,52€ 

El Prat  11 44 877,80 184,32 1.062,12€ 

Sant Boi 22 88 1.755,80 368,72 2.124,52€ 

Sant Joan Despí  22 88 1.755,80 368,72 2.124,52€ 

Sant Vicenç 22 88 1.755,80 368,72 2.124,52€ 

Viladecans  22 88 1.755,80 368,72 2.124,52€ 

Total  209 836 16.680,00 3.502,80 20.182,80€ 

 
     
Ingressos del ajuntaments 1 de gener a 30 d’abril de 2021 . Licitació procediment 
obert. 
 

 Serveis  Hores  Cost IVA Cost total  

Castelldefels 8 32 638,47 134,08 772,55€ 

Cornellà 8 32 638,47 134,08 772,55€ 
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Esplugues  8 32 638,47 134,08 772,55€ 

Molins de Rei 8 32 638,47 134,08 772,55€ 

Gavà 8 32 638,47 134,08 772,55€ 

El Prat  4 16 319,22 67,03 386,25€ 

Sant Boi 8 32 638,47 134,08 772,55€ 

Sant Joan 
Despí  

8 32 638,47 134,08 772,55€ 

Sant Vicenç 8 32 638,47 134,08 772,55€ 

Viladecans  8 32 638,47 134,08 772,55€ 

Total  76 304 6.065,45 1.273,75 7.339,20€ 

 
     
 
 
Cost total per ajuntaments  1 de gener de 2019  a 30 d’abril de 2021 .  
 

 Serveis  Hores  Cost IVA Cost total  

Castelldefels 52 208 4.151,59 871,83 5.023,42€ 

Cornellà 52 208 4.151,59 871,83 5.023,42€ 

Esplugues  52 208 4.151,59 871,83 5.023,42€ 

Molins de Rei 52 208 4.151,59 871,83 5.023,42€ 

Gavà 52 208 4.151,59 871,83 5.023,42€ 

El Prat  26 104 2.075,69 435,93 2.511,62€ 

Sant Boi 52 208 4.151,59 871,83 5.023,42€ 

Sant Joan Despí  52 208 4.151,59 871,83 5.023,42€ 

Sant Vicenç 52 208 4.151,59 871,83 5.023,42€ 

Viladecans  52 208 4.151,59 871,83 5.023,42€ 

Total  494 1.976 39.440,00 8.282,40 47.722,40€ 

 
 
L’ajuntament de Cornellà de Llobregat haurà assumir la quantitat de 5.023,42 euros 
per cobrir el preu de contractació del servei. 
 
NOVENA.- L’aportació econòmica de l’ajuntament de Cornellà de Llobregat es 
realitzarà en dos pagaments al Consell Comarcal del Baix Llobregat. Aquests 
pagaments s’hauran d’efectuar en les dates indicades a continuació: 
 

 30 de novembre de 2020 (4.250,88€) 

 31 de març de 2021(772,55€) 
 
 
DESENA.- Aquest conveni resta obert a possibles incorporacions al servei d’altres 
ajuntaments de la comarca, fet que podria suposar variacions en les presents 
clàusules, però en cap cas suposarà un augment de la contraprestació econòmica. 
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ONZENA.- La vigència d’aquest conveni serà fins al 30 d’abril de 2021, i s’entendrà 
prorrogat per un o dues anys sempre i quan alguna de les parts signants no sol·liciti 
algun tipus de variació o baixa del servei, i sempre que l’empresa adjudicatària del 
servei mantingui les condicions del contracte, fet que motivarà la seva revisió. 
 
DOTZENA.- Si l’ajuntament de Cornellà de Llobregat decideix extingir el conveni 
abans de la data de finalització, aquest haurà d’assumir el cost de la part 
proporcional del servei, tot i que no en gaudeixi, en el supòsit que l’empresa 
contractada no pugui reestructurar el servei i ajustar el seu import al nombre 
d’ajuntaments que mantinguin el servei. 
 
TRETZENA.- Seran causes d’extinció d’aquest conveni les següents: 
 
a) el transcurs del termini previst sense que s’hagi acordat la seva pròrroga 
b) l’incompliment de les obligacions pactades 
c) el mutu acord entre les parts 
         d) la impossibilitat d’assolir l’objecte o la finalitat prevista  
         e) decisió judicial declaratòria de la seva nul·litat 
f)qualsevol altre causa prevista a les lleis. 
  
Pel cas d’incompliment per alguna de les parts de les obligacions assumides en aquest 
document, la part que es consideri perjudicada podrà exigir de l’altra, mitjançant 
comunicació fefaent efectuada amb 15 dies hàbils d’antelació a la data d’efectes de 
l’extinció, la resolució del conveni, o bé exigir el seu compliment, procedint-se, als 
efectes de l’article 52 de la Llei 40/2015, a la liquidació de les respectives obligacions 
per tal de determinar les obligacions i compromisos indemnitzables.  
 
CATORZENA.-. L’ajuntament de Cornellà de Llobregat assumirà de manera 
proporcional al servei prestat al seu municipi qualsevol despesa que se’n derivi de la 
contractació, gestió i representació d’aquest servei per part del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat.  
QUINCENA.- Ambdues parts s’obliguen a mantenir la confidencialitat sobre els 
assumptes dels quals tinguin coneixement per raó del present conveni, i no en poden 
donar difusió sense l’autorització expressa i per escrit de l’altra part. La revelació de 
la informació confidencial, per part de qualsevol de les parts, podrà donar lloc a les 
responsabilitats corresponents. 
Ambdues parts es comprometen a utilitzar tota la informació a la qual tinguin accés, 
únicament dins del marc d’aquest conveni. 
D’altra banda, i en les comunicacions que es realitzin entre el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat i l’ajuntament de Cornellà de Llobregat en relació amb dades de 
caràcter personal o especialment protegides, ambdues parts actuaran de conformitat 
amb el Reglament General de Protecció de Dades, la Llei orgànica 3/2018, de 
protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals i la resta de 
normativa que sigui d’aplicació.  
Ambdues parts, com a corresponsables  del  tractament de les dades dels usuaris del   
projecte Assessoria de Mobilitat Internacional per joves, es comprometen a complir 
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amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal en les 
tasques que tinguin atribuïdes en virtut d’aquest Conveni. 
Ambdues parts certifiquen haver implementat les mesures tècniques i organitzatives 
recollides necessàries per tal de garantir la seguretat i integritat de les dades de 
caràcter objecte de tractament i evitar la seva alteració, pèrdua i/o accés no 
autoritzats. 
Ambdues parts són coneixedores que les dades personals aquí contingudes així com 
les derivades de la gestió d’aquest conveni seran tractades per ambdues parts amb 
l’única finalitat d’executar les tasques i assolir els objectius recollits en aquest 
conveni. Les dades es conservaran d’acord amb els terminis establerts al marc 
normatiu regulador dels serveis de les entitats signants i no seran cedides a tercers 
excepte obligació legal.  Ambdues parts podran, en qualsevol moment, exercir els 
drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant 
escrit, dirigit a: 
Per part del Consell Comarcal del Baix Llobregat a gestiodades@elbaixllobregat.cat o 
al seu Delegat de Protecció de Dades, Microlab Hard S.L. a 
ccbll@dpo.microlabhard.es  
Per part de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a delegatdades@aj-cornellà.cat o 
al seu Delegat de Protecció de Dades Sr. Josep Lluis Torres de l’empresa B-Smart 
consultants. 
 
En cas de disconformitat amb el tractament també tenen dret a presentar una 
reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades competent (apdcat.gencat.cat). 
 
SETZENA.- En cas que sorgeixen discrepàncies en la interpretació o execució del 
present conveni seran resoltes pels òrgans de govern de les parts signatàries i, en 
darrera instància, atesa la naturalesa administrativa del present conveni, seran 
resoltes pel jutjat de l’ordre jurisdiccional administratiu que correspongui. 
 
I per que així consti, el signen i ratifiquen en dos exemplars i a un sol efecte en el lloc i 
data indicats a l’encapçalament. 
 
 
 
 
 
Eva Maria Martínez Morales         Antonio Balmón Arévalo 
Presidenta                                    Alcalde-President                      
Consell Comarcal del Baix Llobregat Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
      
   
 
    
 
 
Lluis Gonzalez Roig     En dóna fe,    
Secretari Accidental    La Secretària General   

mailto:delegatdades@aj-cornellà.cat
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Consell Comarcal del Baix Llobregat Carmen Alonso Higuera 
        Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
 
 
 
 
ANNEX. DESCRIPCIÓ TÈCNICA DEL SERVEI D’ASSESSORIA DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL 
 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat contractarà per a la prestació del servei 
d’assessoria a una empresa o entitat especialitzada en l’objecte d’actuació del 
present conveni. 
 
Estructura organitzativa del servei:  
 
Personal: Un/a professional especialitzat en l’orientació i assessorament en mobilitat 
internacional. 
 
Jornada laboral:  
4 hores de servei /quinzenals en el cas dels municipis de Castelldefels, Cornellà de 
Llobregat,  Esplugues de Llobregat, Gavà, Molins de Rei, Sant Boi de Llobregat, Sant 
Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts i Viladecans i de 4 hores de servei/mensual pel 
municipi  del Prat de Llobregat. 
 
Distribució de la jornada: Horari d’atenció directa: 3 hores i gestió interna: 1 hora. 
 
Descripció de la jornada laboral: En horari d’atenció del servei es durà a terme: 
Assessorament personalitzat (presencial, telemàtic i telefònic) i accions col·lectives. 
 
El servei consta d’1 hora de gestió interna. En aquesta hora es desenvoluparan: 

 Accions de dinamització de la informació pactades.  

 Programació i elaboració de continguts i materials de les accions col·lectives. 

 Cerca, actualització i tractament de la informació. 

 Reunions de coordinació. Per tal de fer efectives les poques hores destinades a 
la gestió interna del servei s’assistiran a les reunions essencials per al 
desenvolupament i millora del servei. 

 
 
Estratègies transversals: 

 Coneixement del territori 

 Detecció de necessitats informatives 

 Descentralització de la informació 

 Treball en xarxa a nivell local i comarcal 
 
 
Àmbits de treball:  
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 Assessorament: Atenció personalitzada via telemàtica, telefònica i presencial 
en horari pactat amb periodicitat quinzenal o mensual  (aspecte a definir pel 
propi territori). 

 
Per tal de donar un servei personalitzat i de qualitat als usuaris, s’establiran uns 
criteris d’actuació: 

- Es prioritzaran les consultes presencials sobre les telemàtiques i/o telefòniques. 
- Les sessions d’assessorament seran d’un màxim de 45 minuts. Per tal de poder 

detectar les necessitats de cada jove, perfilar les seves inquietuds i facilitar un 
ventall de possibilitats i itineraris a seguir. 

- Segons la temporització anterior, podrem atendre un màxim de 3 joves cada 
tarda. Per tal de dur a terme l’assessoria i posteriorment fer el retorn telemàtic 
dels materials treballats. 
 

 

 Dinamització de la informació: 
Difusió de la informació 

- Manteniment expositors i cartellera (quinzenal) 
- Descentralització de la informació a equipaments/serveis juvenils, centres 

educatius, etc. (mensual/bimensual) 
 

Elaboració i edició se materials temàtics 
- Novetats informatives: periodicitat mensual 
- Material informatiu: periodicitat bimensual 
 

Coordinació del servei:  
 

 Agents que intervenen:  
- Personal tècnic del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
- Personal tècnic dels ajuntaments participants en el projecte. 
- Personal tècnic de l’empresa o entitat contractada. 

 

 Finalitat 
- Estipular les directrius i pautes polítiques del servei 
- Avaluació i seguiment del servei 
- Avaluació i seguiment del personal 
- Suport tècnic en el procés d’implementació del projecte 
- Seguiment del projecte 
- Avaluació i procés de millora contínua  

 

 Periodicitat: trimestrals o per petició d’alguna de les parts.» 
 

 
... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
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PROPOSTES DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS  
 
Punt vint-i-quatrè.- Aprovar la subscripció del Conveni de Cooperació relatiu 
al transport adaptat fix i esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda, 
per a l’any 2020, amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

Aprovar conveni de cooperación  
per a persones amb mobilitat reduïda 
per l’any 2020 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Polítiques Socials, 
que textualment diu: 
... 
 
Atès que en data 20 de juliol de 2020 amb número de registre d’entrada 23399 el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat  va trametre còpia del l’acord adoptat per la seva 
Junta de Govern Local de data 22 de juny de 2020 on s’aprovava la subscripció dels 
convenis de col·laboració amb diferents Ajuntaments, entre ells l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, en matèria de transport adaptat per l’exercici 2020, així com 
també l’esborrany del Conveni de Cooperació entre el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en relació al Transport Adaptat fix i 
esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda per l’any 2020.   
 
Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat prestarà el servei de transport adaptat 
per a persones amb mobilitat reduïda al municipi de Cornellà de Llobregat segons els 
criteris i condicions  que regula  la subscripció el present conveni de col·laboració (el 
nombre de places, els  itineraris, el cost del servei i dels acompanyants en relació al 
transport adaptat fix corresponent al nostre municipi de Cornellà està incorporat a 
l’acord Cinquè, i  el pressupost total per tots els serveis del transport adaptat 
esporàdic per l’exercici 2020 a l’acord Setè). 
 
Atès que, les competències municipals en aquesta matèria estan regulades a l’article 
31 i concordants de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials a Catalunya, i a 
l’article 67.e) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que atribueix als municipis de més 
de 50.000 habitants competències en matèria de transport adaptat, en concepte de 
servei mínim. 
 
Vist que la vigència del Conveni és d’un any, a comptar des del dia 1 de gener fins al 
31 de desembre de 2020, i, atès el que disposa l’article 39.3 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, sobre l’eficàcia retroactiva dels actes. 
 
Vista la Memòria Justificativa de la Cap de Gestió de l’Àrea d’Acció Social.  
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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 delegada de la Comissió 
Informativa de Polítiques Socials i Comunitàries, a proposta de la Regidora Delegada 
de l’Àrea de Polítiques Socials, 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 Cooperació  relatiu al transport 
adaptat fix i esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda, per a l’any 2020, amb el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, i facultar al Sr. Antoni Balmón Arévalo, Alcalde 
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 quaranta-nou mil nou-cents euros amb 
cinquanta cèntims d’euro (49.900,50 €), en concepte de participació al finançament 
del transport adaptat fix i esporàdic per a l’exercici 2020 a càrrec a la partida 
pressupostària 0332 2311A 4650000 - C. Ccal. Baix Llobregat/Transport Adaptat 
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. 
 
 
CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT I 
L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT EN RELACIÓ AL TRANSPORT ADAPTAT 
FIX I ESPORÀDIC PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, PER A L’ANY 2020 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
La Sra. Eva Maria Martínez Morales, Presidenta del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, i en virtut de les facultats que li confereix l’acord de la Junta de Govern en 
sessió celebrada el dia 22 de juny de 2020, assistida pel Secretari Accidental d’aquest, 
Sr. Lluís González Roig, que dóna fe de l’acte. 
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El Sr. Antonio Balmón Arévalo, Alcalde de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en 
virtut de les facultats que li confereix l’acord de Junta de Govern en sessió celebrada 
el ......................................, assistit per la Secretària General d’aquest, Sra. Carmen 
Alonso Higuera, als efectes de fe pública previstos per l’article 3.2. RD 128/2018, que 
dóna fe de l’acte. 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per a obligar-se, i de comú 
acord: 
 
DECLAREN 
 
PRIMER.- Que per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat en sessió celebrada el dia 22 de juny de 2020, s’ha aprovat el conveni de 
cooperació entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat en relació al transport adaptat FIX I ESPORÀDIC per a persones amb 
mobilitat reduïda, per l’any 2020.  
 
SEGON.- Que, segons la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, és 
competència dels consells comarcals i municipis de més de cinquanta mil habitants 
(aquests últims en concordança amb el Decret Legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya) la 
prestació de serveis de transport adaptat. 
 
TERCER.- Que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant sengles convenis de 
col·laboració amb diferents ajuntaments de la comarca, mitjançant acord plenari de 
data 29 de setembre de 1992 va procedir a l’establiment del primer transport per a 
persones amb mobilitat reduïda FIX de la comarca entre diferents municipis del 
territori i centres del Baix Llobregat i el Barcelonès, que progressivament, ha anat 
incorporant noves rutes i serveis. 
 
Que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, recollint la demanda de diferents 
ajuntaments i entitats representants del col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda, 
va posar en marxa l’any 2006 un servei ESPORÀDIC de transport especial que, de 
manera complementària i progressiva, ve donant resposta a les necessitats de 
transport d’aquelles persones que, per les seves característiques de discapacitat, no 
puden fer ús dels transport públic ordinari per a alguns dels seus desplaçaments 
quotidians. 
 
Que a partir de l’exercici 2012 es va unificar en un únic conveni els serveis de 
transport adaptat FIX i ESPORÀDIC.  
 
QUART.- Que per a la prestació dels diferents serveis contemplats en el present 
conveni la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat va aprovar per 
procediments de concurs públic la contractació de les diverses rutes de transport 
adaptat fix i el servei de transport adaptat esporàdic, així com els corresponents plecs 
de clàusules administratives i tècniques particulars reguladors dels diferents 
procediments. 
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CINQUÈ.- Que, prèviament al procés d’adjudicacions d’aquest servei, els Ajuntaments 
de l’àmbit del conveni  del transport adaptat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(en endavant AMB), com són Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de 
Llobregat, Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, 
Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Viladecans van comunicar la seva adhesió a la 
proposta presentada pel Consell Comarcal en relació al servei de transport especial 
per a persones amb mobilitat reduïda (que incloïa el servei de transport col·lectiu FIX i 
el servei de transport individual ESPORÀDIC).  
 
SISÈ.- Que la modalitat de servei de transport adaptat FIX atén a un tipus de 
desplaçaments fixos, reiteratius en origen, destinació i horari, de manera que poden 
ser fàcilment programats amb anticipació. Són desplaçaments normalment diaris per 
assistència a centres o tallers ocupacionals, centres especials de treball, centres de 
dia o altres centres especials, tots ells de caire públic o concertat. Que aquest tipus de 
servei només es podrà prestar per a persones amb mobilitat reduïda que resideixin en 
els municipis del Baix Llobregat que pertanyin al conveni de transport adaptat de 
l’AMB relacionats en la declaració sisena i que es desplacin a algun centre d’aquests 
mateixos municipis o a municipis de la comarca del Barcelonès. 
 
Tanmateix, alguns desplaçaments poden tenir una periodicitat setmanal o de diversos 
dies a la setmana, per raons d’internat en residència o de no desenvolupar-se 
diàriament l’activitat a efectuar. 
 
Ateses les seves característiques són susceptibles d’un tractament col·lectiu, 
organitzat en rutes establertes prèviament. 
 
Els/Les usuaris/es potencials d’aquest servei hauran d’estar en possessió del certificat 
de reconeixement de discapacitat i tenir limitacions greus de mobilitat o presentar 
algun trastorn greu de conducta que impossibiliti l’ús d’un transport públic.  
 
No serà necessària la possessió del certificat de reconeixement de discapacitat en el 
cas de que la persona tingui més de 65 anys d’edat o li faltin tres mesos per a complir-
los. 
 
El circuit a seguir per la persona que vulgui ser beneficiària d’aquest tipus de 
transport serà cursar la seva sol·licitud mitjançant els serveis socials (o serveis 
específics) del seu municipi de residència i seran aquests els encarregats de verificar, i 
custodiar la documentació exigida a tal efecte. Com a conseqüència, l’interlocutor 
directe per a qualsevol consulta, dubte, incidència,... serà sempre l’Ajuntament on 
s’ha cursat la sol·licitud. 
 
Aquesta sol·licitud s’haurà de tramitar mitjançant una fitxa model en format 
electrònic facilitada pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, emplenada íntegrament 
amb totes les dades requerides i enviada per a la seva validació. 
 
Per la seva part, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, un cop comprovat que el/la 
potencial usuari/a compleix tots els requisits, autoritzarà l’alta i enviarà la fitxa a 



 
 

 
 

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

 

 29 

l’operador de transport corresponent, qui analitzarà la ruta que sigui més apropiada i 
estudiarà la seva situació actual per tal de poder incorporar a aquesta nova persona 
usuària.    
 
Un cop l’empresa de transport comuniqui al Consell Comarcal  del Baix Llobregat la 
data en la que es podria començar el servei, aquest ho notificarà a l’Ajuntament 
corresponent perquè pugui avisar a l’interessat/da, tot i que els transportistes també 
es posaran directament en contacte amb l’usuari/a o els seus familiars per a 
concretar els horaris i lloc de recollida.  
 
Que donada la tipologia de les persones a qui es presta aquest servei, i per tal 
d’incrementar la qualitat i l’eficàcia, tots els operadors han d’incloure la figura del/ de 
l’acompanyant en tots i cadascun del vehicles que prestin el servei que regula el 
present conveni. 
 
SETÈ.- Que la modalitat de servei de transport adaptat ESPORÀDIC per les seves 
característiques atendrà exclusivament a un tipus de desplaçaments majoritàriament 
esporàdics i individuals entre municipis de l’àmbit de l’AMB relacionats en la 
declaració sisena, i entre aquests municipis i Barcelona o l’Hospitalet de Llobregat, 
que són individuals, no recurrents, amb multiplicitat d’orígens i destinacions, i que, en 
general, no es poden programar fàcilment amb molta antelació. Qualsevol servei que 
no estigui englobat dintre d’aquesta tipologia es considerarà un servei fix. 
 
Que per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal, en data 23 de gener de 
2006, es va aprovar la “Normativa d’ús del servei esporàdic de transport especial per 
a persones amb mobilitat reduïda al Baix Llobregat”, i que en data 19 de juliol de 
2010, es va aprovar la primera modificació d’aquesta normativa d’ús, i en data 22 de 
juliol de 2013 la segona, per tal d’adaptar-la als corresponents plecs de clàusules 
administratives i tècniques particulars del nous concursos i a aquells aspectes de 
funcionament que durant els primers vuit anys de servei han variat, on s’estableixen 
les condicions d’accés al servei, i que, posteriorment, han subscrit els Ajuntaments 
participants d’aquest conveni de col·laboració.  
Que els horaris de prestació, durant tots els dies de l’any, s’han d’ajustar al següent 
detall: 
 

- un microbús adaptat de les 7:00 a les 24:00  
 
Tindrà condició de transport interurbà, i no es podrà utilitzar com a transport amb 
finalitat escolar i tampoc si la finalitat és el desplaçament per rebre atenció sanitària 
sempre que aquesta pugui estar coberta per altres serveis públics. 
Els usuaris potencials d’aquest servei hauran d’estar en possessió del certificat de 
reconeixement de discapacitat i superar el barem de mobilitat reduïda, i a més 
hauran de complir com a mínim, un dels següents requisits: 
 

1. Ser usuari/a de cadira de rodes 

2. Fer servir crosses o bastons per caminar  

3. Presentar una insuficiència respiratòria greu  
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4. Presentar una insuficiència o malaltia cardíaca greu  

5. Presentar algun trastorn greu de conducta que impossibiliti l'ús d'un transport 
públic  

 
La no acreditació de qualsevol d’aquests requisits comporta la no concessió de la 
condició d’usuari/a del transport adaptat esporàdic.  
El circuit a seguir per la persona que vulgui ser beneficiària d’aquest tipus de 
transport serà cursar la seva sol·licitud mitjançant els serveis socials (o serveis 
específics) del seu municipi de residència i seran aquests els encarregats de verificar, i 
custodiar la documentació exigida a tal efecte. Com a conseqüència, l’interlocutor 
directe per a qualsevol consulta, dubte, incidència,... serà sempre l’Ajuntament on 
s’ha cursat la sol·licitud. 
 
Aquesta sol·licitud s’haurà de tramitar mitjançant una fitxa model en format 
electrònic facilitada pel Consell Comarcal  del Baix Llobregat, emplenada íntegrament 
amb totes les dades requerides i enviada per a la seva validació. 
Per la seva part, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, un cop comprovat que el 
potencial usuari compleix tots els requisits, autoritzarà l’alta i per tant l’usuari/a ja 
podrà fer ús del servei trucant al telèfon de contacte.  
 
VUITÈ.- Que ambdues parts subscriuen aquest document de col·laboració en matèria 
de transport adaptat FIX i ESPORÀDIC per a persones amb mobilitat reduïda per a 
l’exercici de 2020, amb subjecció als següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Que el Consell Comarcal del Baix Llobregat prestarà el servei de transport 
adaptat FIX  i ESPORÀDIC per a persones amb mobilitat reduïda al municipi de 
Cornellà de Llobregat segons els criteris i condicions que regula aquest conveni de 
col·laboració. 
 
SEGON.- Que, com a conseqüència d’aquest Conveni de cooperació, el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat participarà, durant l’exercici de 2020, inicialment amb el 
78% del cost del servei del transport adaptat a que es fa referència, excloent la 
repercussió del cost dels acompanyants del transport adaptat FIX que anirà 
íntegrament a càrrec de l’Ajuntament. Un cop finalitzat l’exercici i amb l’aportació 
definitiva de l’Àrea Metropolitana de Barcelona es regularitzarà a l’alta o a la baixa 
l’aportació del Consell Comarcal del Baix Llobregat, que s’aplicarà en l’exercici 
següent. 
 
TERCER.- Que l’aportació del Consell Comarcal es derivarà, i estarà condicionada, pel 
Conveni de col·laboració subscrit amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per 
al finançament del transport adaptat a diferents municipis de la nostra comarca, 
durant l’exercici de 2020. 
 
QUART.- Que, en funció de les rutes establertes, les places utilitzades del transport 
adaptat FIX  i el nombre de serveis de transport adaptat ESPORÀDIC utilitzats, 
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l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, com a beneficiari d’aquest servei de transport 
adaptat, aportarà inicialment un 22% del cost del servei de transport adaptat FIX I 
ESPORÀDIC que li correspongui a què fa referència el present Conveni de cooperació, 
més la repercussió del cost produït per les despeses dels acompanyants del transport 
adaptat FIX.  
 
Un cop finalitzat l’exercici i amb l’aportació definitiva de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona es regularitzarà a l’alta o a la baixa l’aportació de l’Ajuntament, que 
s’aplicarà en l’exercici següent 
 
Cal tenir en compte que aquest any 2020 a causa de la situació provocada per la 
COVID_19 es podria determinar una modificació del conveni si es veu escaient abans 
d’acabar l’exercici. Si les modificacions a l’alta com a la baixa són com les habituals 
d’altres exercicis es traslladaran com es costum a l’exercici següent. 
 
CINQUÈ.- El nombre de places, els itineraris, el cost del servei i dels acompanyants, les 
aportacions del Consell Comarcal i de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en 
relació al transport adaptat FIX queda detallat en la següent taula: 
 

DADES SERVEI 

OPERADOR 
NÚM. 
RUTA 

CENTRE DESTÍ MUNICIPI CENTRE PLACES 

UTE NORESTE-CERSA 102 PROA Esplugues 1 

UTE NORESTE-CERSA 103 JAUME NUALART Cornellà de Ll. 5 

RJ AUTOCARES S.L. 
LICITACIÓ EN CURS 

202 CAN SERRA L'Hospitalet de Ll. 1 

RJ AUTOCARES S.L. 
LICITACIÓ EN CURS 

202 FINESTRELLES Esplugues de Ll. 2 

RJ AUTOCARES S.L. 
LICITACIÓ EN CURS 

203 
JOSEP MAS I 
DALMAU 

Sant Joan Despí 2 

RJ AUTOCARES S.L. 
LICITACIÓ EN CURS 

205 
ASPROSEAT SANT 
JUST 

Sant Just Desvern 7 

AUTOCARES RAVIGO 302 LLAR JOAN TRIAS Barcelona 1 

AUTOCARES CERSA 303 BELLVITGE L’Hospitalet de LL. 1 

LICITACIÓ EN CURS 305 ESCLATEC Barcelona 1 

LICITACIÓ EN CURS 307 ASPACE-BADALONA Badalona 2 

LICITACIÓ EN CURS 308 ASPACE-PN Barcelona 1 

LICITACIÓ EN CURS 401 MARQUET MOLINS Sant Feliu de Ll. 1 

TOTAL PLACES AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 25 

 
 

 
COST RUTA 
 

DISTRIBUCIÓ DE LES 
APORTACIONS 



 32 

NÚM. RUTA COST TOTAL COST SERVEI 
COST 
ACOMPA-
NYANT 

APORTACIÓ 
CC (AMB) 

APORTACIÓ 
AJUNTAMENT 

102 6.394,80 5.531,21 863,59 4.314,34 2.080,46 

103 12.877,20 10.604,75 2.272,45 8.271,71 4.605,49 

202 3.909,18 3.000,78 908,40 2.340,61 1.568,57 

202 7.818,37 6.001,57 1.816,80 4.681,23 3.137,14 

203 14.055,49 11.013,49 3.042,00 8.590,52 5.464,97 

205 27.138,53 21.013,53 6.125,00 16.390,55 10.747,98 

302 8.986,27 7.096,07 1.890,20 5.534,94 3.451,33 

303 8.374,27 6.565,67 1.808,60 5.121,22 3.253,05 

305 5.885,41 4.599,82 1.285,59 3.587,86 2.297,55 

307 16.118,09 12.811,20 3.306,89 9.992,74 6.125,35 

308 5.366,71 4.270,03 1.096,68 3.330,62 2.036,09 

401 4.648,26 3.622,46 1.025,80 2.825,52 1.822,74 

TOTAL 121.572,58 96.130,58 25.442,00 74.981,86 46.590,72 

 
El cost previst de les rutes, és per rutes que s’efectuen tot l’any 2020, de dilluns a 
divendres segons els calendaris publicats pels centres. Si alguna ruta tingués una 
duració menor o operés tota la setmana, s’indicaria en les dades del servei.  
SISÈ.- Que qualsevol modificació que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat vulgui 
introduir en referència a noves rutes, horaris, itineraris, periodicitat o nombre de 
places, si s’escau, s’haurà de pactar prèviament amb el Consell Comarcal, qui haurà 
d’autoritzar-la en funció de la disponibilitat del servei, la disposició de finançament o 
qualsevol altre situació que no impliqui una disminució en la prestació de la resta de 
serveis objecte del present conveni. 
En cas que aquestes variacions suposin increment econòmic (per incorporació de 
noves rutes o per modificacions de les rutes existents per increment de places o canvis 
de recorregut que suposin un augment del temps utilitzat), o que suposin un cost 
menor de l’estipulat inicialment, la quantitat a pagar o a retornar és liquidarà en el 
conveni de l’any següent. 
 
SETÈ.- Què el pressupost total per a tots els serveis del transport adaptat ESPORÀDIC 
per l’exercici 2020, és de cent quaranta set mil set-cents vint euros (147.720,00 €). 
Que el nombre màxim TOTAL de serveis per l’exercici 2020 és de cinc mil (5.000 s.).  
La distribució de serveis per municipi i les aportacions previstes inicialment del 
transport adaptat ESPORÀDIC per l’exercici 2020 es mostra en la taula següent: 
 

MUNCIPIS 
SERVEIS 
PREVISTOS PER 
MUNICIPI  2020 

Aportació INICIAL 
PREVISTA  pel CONSELL 
COMARCAL 2020 (AMB) 

Aportació INICIAL 
PREVISTA per 
AJUNTAMENT 2020      
(abans de la 
compensació de 
l’exercici anterior) 

CASTELLDEFELS 497 11.453,03 3.230,34 
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CORNELLÀ DE LLOBREGAT 618 14.241,39 4.016,80 

EL PRAT DE LLOBREGAT 994 22.906,05 6.460,69 

ESPLUGUES DE LLOBREGAT 660 15.209,25 4.289,79 

GAVÀ 376 8.664,66 2.443,87 

SANT BOI DE LLOBREGAT 518 11.936,96 3.366,84 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 488 11.245,63 3.171,85 

SANT JOAN DESPÍ 299 6.890,25 1.943,40 

SANT JUST DESVERN 110 2.534,88 714,96 

VILADECANS 440 10.139,50 2.859,86 

TOTAL 5000 115.221,60 32.498,40 

 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat, d’acord amb els diferents ajuntaments, té la 
potestat de fixar l’establiment d’un límit màxim de serveis de transport adaptat 
esporàdic per persona, l’aplicació d’una tarifa per la seva utilització o qualsevol altre 
tipus de limitació o modificació d’aquest servei. En aquest sentit, el Consell Comarcal 
comunicarà als ajuntaments signataris del present conveni les condicions d’ús dels 
serveis concrets i, per la seva banda, seran els propis ajuntaments els que les 
comunicaran als seus usuaris/es potencials. 
Que tot i havent un nombre previst de serveis de transport adaptat ESPORÀDIC per 
ajuntament, si algun del municipis requerís més serveis, en podrà fer un ús, sempre i 
quan no es superi el nombre màxim total anual de serveis (5.000 serveis).  
Un cop finalitzat l’exercici 2020, es durà a terme la regularització en l’aportació de 
l’exercici següent, tant a la baixa com l’alta, en funció del nombre real de serveis 
realitzats per cada Ajuntament.  
 
VUITÈ.- Els ajuntaments subscriptors del present conveni faran difusió de la 
normativa d’ús del transport adaptat esporàdic davant les persones amb mobilitat 
reduïda tributàries d’utilitzar el servei. Aquestes hauran d’acceptar en tot moment les 
condicions de la normativa, així com les modificacions que es puguin derivar en un 
futur. 
NOVÈ- El Consell Comarcal del Baix Llobregat aportarà la quantitat inicial TOTAL que 
es detalla en la taula següent per municipi en concepte de participació en el 
finançament del transport adaptat FIX I ESPORÀDIC per a persones amb mobilitat 
reduïda vinculat al present conveni de col·laboració 2020-2023 de l’Area 
Metropolitana de Barcelona, per a l’any 2020: 
 

MUNICIPI 

APROTACIÓ INCIAL 
CONSELL 
COMARCAL  
TRANSPORT 
ADAPTAT FIX 2020 

APORTACIÓ 
INICIAL CONSELL 
COMARCAL 
TRANSPORT 
ADAPTAT 
ESPORÀDIC 2020 

TOTAL APORTACIÓ 
INICIAL CONSELL 
COMARCAL 2020 

CASTELLDEFELS 46.160,14 11.453,03 57.613,17 

CORNELLÀ DE LLOBREGAT 74.981,86 14.241,39 89.223,25 

EL PRAT DE LLOBREGAT 201.449,07 22.906,05 224.355,12 
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ESPLUGUES DE LLOBREGAT 152.990,57 15.209,25 168.199,82 

GAVÀ 67.505,93 8.664,66 76.170,59 

SANT BOI DE LLOBREGAT 107.945,77 11.936,96 119.882,73 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 59.750,72 11.245,63 70.996,35 

SANT JOAN DESPÍ 80.702,84 6.890,25 87.593,09 

SANT JUST DESVERN 26.121,62 2.534,88 28.656,50 

VILADECANS 122.445,98 10.139,50 132.585,48 

TOTAL 940.054,50 115.221,60 1.055.276,10 

 
Aquesta aportació restarà condicionada al Conveni de col·laboració amb l’AMB, 
regulador del finançament del transport adaptat als municipis de la seva influència a 
la Comarca. 
DESÈ.- L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat aportarà, d’igual manera, la quantitat 
corresponent a la resta del finançament del transport adaptat a què fa referència 
aquest Conveni, que per a l’any 2020, ascendeix a quaranta-nou mil nou-cents euros 
amb cinquanta cèntims d’euro (49.900,50 €), tal i com es desprèn dels costos 
reflectits en les taules dels acords cinquè i setè i taula següent per municipis, i que 
recull la liquidació de l’exercici 2019 deguda a les variacions de rutes, usuaris o dies 
de servei del transport adaptat fix com de l’esporàdic, així com la regularització de 
l’aportació del 2019 del Consell Comarcal, import que serà a càrrec a la partida 
pressupostària 0332 2311A 4650000 - C. Ccal. Baix Llobregat/Transport Adaptat del 
present pressupost de 2020. 
 
 

MUNICIPIS 

TOTAL 
APORTACIÓ 
PREVISTA 
TRANSPORT 
ADAPTAT FIX I 
ESPORÀDIC 2020 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 
PER ANULACIÓ 
DE DIES I/O 
RUTES, I/O 
MODIFICACIÓ 
SERVEIS 
ESPORÀDIC 
2019 

 
REGULARITZACIÓ 
DE L’APORTACIÓ 
DEL CONSELL 
COMARCAL 
2019 

 
TOTAL APORTACIÓ 
FINAL PREVISTA 
TRANSPORT 
ADAPTAT FIX I 
ESPORÀDIC 
2020 (amb les 
liquidacions i 
regularitzacions del 
2019) 

CASTELLDEFELS 37.333,39 490,80 -577,62 37.246,57 

CORNELLÀ DE LLOBREGAT 50.607,52 188,68 -895,70 49.900,50 

EL PRAT DE LLOBREGAT 120.595,41 497,91 -2.296,00 118.797,32 

ESPLUGUES DE LLOBREGAT 94.147,89 -200,19 -1.677,23 92.270,47 

GAVÀ 50.510,78 -2.479,21 -715,14 47.316,43 

SANT BOI DE LLOBREGAT 71.677,66 1.477,51 -1.072,46 72.082,71 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 39.526,64 -3.956,10 -742,88 34.827,66 

SANT JOAN DESPÍ 47.482,57 4.467,41 -884,53 51.065,45 

SANT JUST DESVERN 15.337,37 1.142,51 -264,67 16.215,21 

VILADECANS 89.150,00 2.664,70 -1.231,85 90.582,85 
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TOTAL 616.369,23 4.294,02 -10.358,08 610.305,17 

 
ONZÉ.- Per tal de poder garantir la continuïtat del servei en la seva totalitat, 
l’Ajuntament signatari haurà de fer efectiu durant els cinquanta-cinc dies següents a 
l’aprovació del present conveni de col·laboració l'import del finançament que el 
correspon, segons preveu l’acord desè. 
En cas contrari, al no disposar-se de finançament propi per a fer efectius els 
compromisos de pagament del servei amb les empreses operadores d’aquest, el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat es reserva la potestat, donada aquesta 
circumstància, de suspendre la vinculació contractual amb les empreses i deixar sense 
efecte el present conveni. 
 
DOTZÈ.-  Ambdues parts fan constar, de manera expressa, que compliran amb el que 
disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, 
abstenint-se de fer cap mena de tractament de les dades personals de que disposin 
com a conseqüència de l’aplicació d’aquest Conveni. De la mateixa manera es 
comprometen a no cedir a tercers les dades esmentades o els arxius que les contenen, 
així com a guardar estricta confidencialitat sobre les mateixes d’acord amb la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el 
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i 
qualsevol altra normativa que, en el seu cas, les puguin substituir total o parcialment, 
en concret a partir del dia 25 de maig de 2019 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; així com la resta de la 
normativa aplicable. 
 
Així mateix, s’obliguen a guardar sigil respecte de les dades de caràcter personal de 
les quals tingui coneixement per raó de la prestació objecte del present conveni, 
obligació que subsistirà encara després de la finalització d’aquest conveni, de 
conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades 
de caràcter personal. 
 
TRETZÈ.- Es constituirà una comissió de seguiment integrada per un representant de 
l’ajuntament de Cornellà de Llobregat i un/a representant del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat.  
 
La Comissió de seguiment serà la responsable de vetllar per una òptima gestió, 
organització i control del transport adaptat fix i esporàdic del Baix Llobregat. En tot 
allò no previst en les funcions de la Comissió de seguiment, prevaldrà el que acordin 
per majoria els membres de la Comissió.  
 
En general, s’encarregarà de la vigilància i el control de l’execució del conveni i dels 
compromisos adquirits pels signants, i on es resoldran els problemes d’interpretació i 
compliment que es puguin plantejar. 
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CATORZÈ.- Règim de modificació del conveni: El present conveni es modificarà per 
acord unànim de les parts manifestat mitjançant acord exprés dels òrgans 
competents de cadascuna de les entitats. 
 
  
QUINZÈ.- La vigència d’aquest Conveni serà d’un any, comptador des del dia 1 de 
gener fins el 31 de desembre de 2020. 
En el cas que alguna de les parts decidís desistir del conveni, la renúncia s’hauria de 
notificar amb dos mesos  d’antelació. 
 
SETZÈ.-. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 
donar lloc a la seva resolució. 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud 
serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior 
- Per mutu acord de les parts signatàries. 
 
DISSETÈ.- La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents 
per a resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que es puguin suscitar, 
els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.  
 
DIVUITÈ.- A efectes de facilitar la tramitació i formalització d’aquest Conveni es 
redacten onze exemplars del mateix, presentant-lo individualment a la signatura de 
cadascun dels Ajuntaments, amb la consideració que el total d’exemplars 
constitueixen un únic document de l’exercici de 2020. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, en el 
lloc i data que s’assenyalen. 
 

... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Punt vint-i-cinquè.- Aprovar el Conveni de Col.laboració entre el 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, per a la seva adhesió a la Xarxa de 
Radiocomunicacions d’emergència i seguretat de Catalunya (RESCAT). 
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Aprovar conveni adhesió a la Xarxa  
de Radiocomunicacions d’emergència 
i seguretat de Catalunya (RESCAT). 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
... 
 
Vist que en data 5 de març de 2014 es va signar un Conveni de col·laboració entre el 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat,  que establia les condicions d’adhesió d’aquest Ajuntament, a la Xarxa 
RESCAT creada pel Departament d’Interior. Això no obstant, les modificacions 
normatives introduïdes amb l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, fan necessari modificar el instrument de col·laboració 
entre les parts intervinents. 
 
Vist que el Departament d’Interior, en compliment de les competències que exerceix 
en matèria de seguretat i emergències, té la responsabilitat en la gestió de la Xarxa 
de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (d’ara endavant 
xarxa RESCAT). 
 
Vist que la xarxa RESCAT és una xarxa de radiocomunicacions mòbils, creada 
mitjançant el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la 
Generalitat de Catalunya, que dona servei de manera transversal a diferents 
col·lectius en l’àmbit de la seguretat i les emergències. La seva finalitat és facilitar la 
tasca de cadascun d’aquests col·lectius, augmentant-ne la seva eficàcia i eficiència, i 
permetre’n una millor coordinació entre ells.  
 
Vist que l’objecte d’aquest Conveni és regular les condicions generals d’adhesió de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a la xarxa RESCAT, amb la finalitat de cobrir les 
necessitats de comunicació dels serveis d’emergència i seguretat de la Generalitat de 
Catalunya i de les administracions locals de Catalunya que s’hi adhereixin.  
 
Atès que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, d’acord amb l’article 25.2.f i g) de la 
Llei de Bases de Règim Local ostenta competències  pròpies en matèria de policia 
local i protecció civil així com en matèria de transit, estacionament de vehicles i 
mobilitat.  
Atès que en conformitat amb l’article 5 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre de 
Transparència, accés a la informació pública i bon govern, el conveni una vegada 
subscrit, s’haurà de publicar a la Seu Electrònica d’aquest Ajuntament. 
  
Vista la regulació relativa als convenis recollida als articles 303 a 311 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis 
dels ens locals. 
 
Vist l’informe emes pel Cap de la Guardia Urbana. 
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Atès que s’acompanya amb la proposta de conveni, la preceptiva Memòria, sobre la 
necessitat i oportunitat de la subscripció del conveni. 
 
Atès que la naturalesa d’aquest conveni es administrativa i es regeix per allò que 
disposa la normativa d’aplicació, i concretament el Títol Preliminar de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre de règim jurídic  del sector públic, els Capítols I i II del Títol IX de la Llei 
26/2010 del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
Atès que 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  la Tinent d’Alcalde de Presidencia, proposa els següents.  
      

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar  el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per a la seva 
adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya 
(RESCAT), mitjançant la subscripció del document següent:  
 
“Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per a la seva adhesió a la Xarxa de 
Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (RESCAT) 
REUNITS 
 
D’una banda, l’Honorable Conseller del Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, Sr Miquel Samper Rodríguez. 
 
D’una altra ,  el Sr Antonio Balmón Arévalo, alcalde de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, amb NIF P0807200A i domicili a la Plaça de l’Església S/n de Cornellà de 
Llobregat (08940), es troba facultat per a la signatura d’aquest conveni per acord del 
................................, assistit per la Secretaria General Sra. Carmen Alonso Higuera, 
als efectes de fe pública previstos per l’article 2 del 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. 
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest conveni i 
 
MANIFESTEN que 

 
I. El Departament d’Interior, en compliment de les competències que exerceix 

en matèria de seguretat i emergències, té la responsabilitat en la gestió de la 
Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (d’ara 
endavant xarxa RESCAT). 
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II. La xarxa RESCAT és una xarxa de radiocomunicacions mòbils, creada 
mitjançant el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de 
la Generalitat de Catalunya, que dona servei de manera transversal a 
diferents col·lectius en l’àmbit de la seguretat i les emergències. La seva 
finalitat és facilitar la tasca de cadascun d’aquests col·lectius, augmentant-ne 
la seva eficàcia i eficiència, i permetre’n una millor coordinació entre ells.  
 

III. La xarxa RESCAT es basa en la tecnologia TETRA i es caracteritza per un ús 
eficient de la banda de freqüències de seguretat i emergències, la possibilitat 
de comptar amb comunicacions xifrades, una bona cobertura en els àmbits 
urbà i rural i la capacitat d’establir comunicacions entre grups d’usuaris de 
forma independent, o bé activar grups comuns per a facilitar-ne la 
coordinació.  
 

IV. La xarxa RESCAT és propietat de la Generalitat de Catalunya i la seva gestió 
tècnica ha estat encomanada pel Departament d’Interior al Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya (CTTI) mitjançant conveni de data de 21 de desembre de 2012 que 
formalitza l’encàrrec de gestió i la cessió d’ús onerosa dels actius de la xarxa 
de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya. En data 28 
de juliol de 2014, el CTTI i el Departament d’Interior han formalitzat una 
addenda a aquest conveni amb l’objectiu d’adequar-lo al nou model de 
relació entre la Generalitat i el CTTI, aprovat per acord de Govern en data 30 
de juliol de 2013. 
 

V. Per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/78/2019, de 4 de 
juny, s’estableix que el Consell Rector de la xarxa RESCAT n’és el seu màxim 
òrgan de direcció, en defineix les seves funcions i determina la forma de 
representació de l’Administració Local de Catalunya en aquest òrgan 
col·legiat.  
 

VI. La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de 
Catalunya estableix que integren el sistema de seguretat pública de 
Catalunya les autoritats amb competències en la matèria i els serveis 
dependents de les administracions respectives, i també, els òrgans de 
coordinació i participació ciutadana. El sistema de seguretat pública de 
Catalunya té per finalitat contribuir al desenvolupament de polítiques 
públiques de prevenció i protecció eficaces en l’assegurament dels drets i les 
llibertats dels ciutadans,   la preservació de la convivència i el foment de la 
cohesió social. Així mateix, l’apartat 5 de l’article 5 de la Llei, estableix que el 
Govern, sobretot per mitjà del departament titular de les competències en 
matèria de seguretat pública, i els ajuntaments han de promoure, en el si dels 
òrgans conjunts, la planificació operativa de llurs serveis de seguretat i 
l’assignació eficient i l’aprofitament conjunt dels recursos, la integració dels 
sistemes d’informació policial i l’homogeneïtzació dels estàndards 
organitzatius i operacionals. 
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VII. En data 5  de març de 2014 es va signar un Conveni de col·laboració entre les 
parts intervinents que establia les condicions d’adhesió de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, a la Xarxa RESCAT creada pel Departament d’Interior. 
Això no obstant, les modificacions normatives introduïdes amb l’entrada en 
vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, fan 
necessari modificar l’instrument de col·laboració entre les parts intervinents. 
 

VIII. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en la 
disposició addicional vuitena, estableix que els convenis vigents subscrits per 
qualsevol Administració pública o qualsevol dels seus organismes o entitats 
vinculats o dependents s’han d’adaptar al que s’hi preveu en el termini de tres 
anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. Pel que fa als convenis 
que no tinguin determinat un període de vigència o aquest sigui per un temps 
indefinit, el termini és de quatre anys a comptar de l’entrada en vigor de 
l’esmentada Llei. 
 

IX. Atès que la vigència del conveni de col·laboració establert entre les parts, en 
data 5 de març  de 2014 es veu afectada pel que preveu la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, s’ha d’establir un nou conveni 
d’adhesió a aquesta corporació local. 

 
I en virtut d’això, les parts decideixen SUBSCRIURE el present conveni de col·laboració 
per a l’adhesió de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a la xarxa RESCAT, 
mitjançant els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Objecte i Finalitat del conveni 
 
L’objecte d’aquest Conveni és regular les condicions generals d’adhesió de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a la xarxa RESCAT, amb la finalitat de cobrir les 
necessitats de comunicació dels serveis d’emergència i seguretat de la Generalitat de 
Catalunya i de les administracions locals de Catalunya que s’hi adhereixin.  
 
Segon.-  Obligacions del Departament 
 
El Departament s’obliga a: 
 

 Garantir la continuïtat i l’evolució de la xarxa RESCAT en els propers anys, i la 
seva disponibilitat per a l’Ajuntament, sempre que les condicions 
econòmiques de la Generalitat ho permetin. 
 

 Assegurar que els costos d’inversió en infraestructura de la xarxa Rescat són 
assumits per la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa no es repercutiran 
a l’Ajuntament. 
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 Informar a l’Ajuntament dels contractes d’explotació i/o assistència tècnica 
de la xarxa Rescat i de la previsió de l’evolució de la xarxa Rescat que puguin 
afectar al que es preveu en aquest conveni, amb antelació suficient. 
 

 Oferir a l’Ajuntament un Servei Integral d’Explotació de la xarxa Rescat que, 
mitjançant el Centre d’Operacions Rescat (en endavant COR), proporcioni a 
l’Ajuntament, entre d’altres, un servei per atendre les  incidències que puguin 
afectar el funcionament de la xarxa RESCAT i dels seus terminals, utilitzant els 
recursos necessaris per a la seva solució. Aquest servei complementarà, per 
tant, el manteniment dels equips terminals ofert per les empreses 
subministradores.  

 
Tercer.-  Obligacions de l’Ajuntament 
 
L’Ajuntament s’obliga a : 

 

 Utilitzar adequadament els sistemes de comunicacions, respectant les normes 
d’ús i les condicions tècniques que siguin aplicables. A tal efecte haurà de: 

o Adaptar l’ús de la xarxa a les instruccions rebudes, en qualsevol moment, de 
la direcció de la xarxa RESCAT. 

o Seguir les instruccions de la direcció de la xarxa RESCAT per a garantir la 
seguretat i l’ús eficient de la xarxa. 
 

 Facilitar al Departament la informació funcional i organitzativa de 
l’Ajuntament que sigui necessària per tal d’ajustar els plans de numeració i la 
configuració dels grups de la xarxa RESCAT, tant com sigui possible, a la seva 
organització. 
 

 Informar al Departament amb antelació suficient sobre noves necessitats 
detectades per l’Ajuntament en relació a la xarxa RESCAT, de manera que es 
disposi d’un termini adequat per poder estudiar la viabilitat de la solució 
tècnica.  
 

 Assegurar que tots els usuaris de terminals de la xarxa siguin membres o 
col·laboradors de serveis de seguretat i emergències, obligant-se de forma 
explícita a no permetre la utilització de terminals donats d’alta a la xarxa 
RESCAT per part d’usuaris amb altres funcions alienes a la seguretat i les 
emergències del municipi, a excepció d’aquells que siguin autoritzats 
explícitament pel Departament. 
 

 Participar en els costos de manteniment, operació, transport, arrendament 
d’espais, control i gestió de la xarxa RESCAT segons es detalla en l’acord 
cinquè. 
 

 Autoritzar gratuïtament la instal·lació d’equipament tècnic de RESCAT en 
espai municipal, si el funcionament òptim de la xarxa ho requerís. Aquesta 
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autorització es formalitzarà mitjançant el corresponent conveni de 
col·laboració per a la instal·lació d’aquest equipament, que s’haurà de 
subscriure en el termini màxim de quatre mesos des de la data de 
comunicació de la necessitat per part de la Generalitat. 
 

 Adquirir terminals que estiguin homologats per la xarxa RESCAT, per tal de 
garantir la compatibilitat dels equips amb els estàndards de la tecnologia 
TETRA i les especificacions de la xarxa RESCAT i assumir el cost de l’adquisició 
de manteniment del material, tal com es detalla a l’acord sisè.  
 

 Assumir el compromís que tots els equips i accessoris  de la xarxa RESCAT 
adquirits només seran mantinguts pel COR, el qual gestionarà directament 
amb les empreses subministradores la reparació dels equips avariats i 
s’encarregarà de totes les gestions per resoldre les incidències que afectin els 
equips terminals (excepte material fungible). Per tal de facilitar aquesta 
gestió i poder oferir un servei àgil i eficient amb uns temps de resposta 
adequats, el  COR, quan rebi un equip avariat de l’Ajuntament, en facilitarà 
provisionalment un altre operatiu de la mateixa marca i model amb la 
mateixa configuració, la mateixa programació i la mateixa identitat. Una 
vegada s’hagi reparat el terminal de l’Ajuntament, el COR el retornarà a 
l’Ajuntament i recollirà el terminal provisional, tal i com es detalla en l’acord 
sisè.  
 

 Adquirir directament el material fungible a que fa referència el paràgraf 
anterior i els kits d’instal·lació de terminals mòbils quan siguin necessaris per 
canvi de vehicle. 
 

 Facilitar informació periòdica relativa a les incidències d’emergències 
policials, així com d’activitats del municipi derivades de la participació en els 
plans de protecció civil. En qualsevol cas, als efectes de l’aplicació del present 
conveni, serà d’obligat compliment la presentació en el primer trimestre de 
l’any la memòria dels serveis prestats l’any anterior, les dades registrals de 
delictes, faltes i incidències diverses i les dotacions de recursos humans i 
materials, d’acord amb allò que preveu l’article 24.6 de la Llei 4/2003, de 7 
d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. 
 

 Permetre la instal·lació en les seves dependències dels equips de la Xarxa 
d’Alarmes i Comunicacions (XAC),  que preveu l’article 22  de la Llei 4/1997, 
de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, en els termes previstos a 
l’article 21 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les  hisendes locals per serveis de 
protecció civil. 
 

 Actualitzar, com a mínim un cop l’any, els telèfons, adreces de correu 
electrònic i números de fax dels responsables amb qui hagi de contactar la 
Direcció General de Protecció Civil (DGPC) en cas d’activació d’algun pla 
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d’emergència de protecció civil (alcalde, policia local, CRA, tècnic de protecció 
civil...). 
 

 Facilitar, en el format compatible amb sistemes d’informació geogràfica que 
fixi la DGPC, la informació geogràfica propietat del municipi relativa als plans 
d’actuació municipals que els afectin (elements vulnerables, ubicació de 
mitjans i recursos, punts negres en zones inundables, etc) 
 

 Facilitar informació de les sancions de trànsit per carnet per punts, memòria 
d’activitats i serveis. 

 
 

Quart.-  Clàusula de reciprocitat de la informació  
 
El Departament i l’Ajuntament es comprometen mútuament  en la reciprocitat de la 
informació sobre emergències policials i de protecció civil en el marc de la Junta Local 
de Seguretat, d’acord amb els principis recollits a l’article 21 de la Llei 4/2003, de 7 
d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, als efectes de 
donar compliment al previst en els articles 22 i 23 d’aquesta llei, relatius a la 
informació estadística i a la elaboració d’informes de seguretat.  
Cinquè.-  Costos d’explotació de la xarxa RESCAT  
 
D’acord amb el que ja s’establia en l’anterior conveni de col·laboració, el servei de 
manteniment, operació, transport, arrendament d’espais, control i gestió de la xarxa 
Rescat serà gratuït per a l’Ajuntament.  
 
Sisè.- Adquisició de terminals  
 
L’Ajuntament es compromet amb la signatura d’aquest conveni a adquirir els 
terminals i accessoris Rescat que necessiti, i contractar el seu manteniment, amb les 
mateixes condicions d’homologació i compatibilitat tecnològica amb la xarxa exigides 
en les contractacions de terminals i accessoris del Departament d´Interior.  
 
L’Ajuntament podrà adquirir l’equipament segons el procediment de contractació que  
estableixi garantint la compatibilitat dels equips amb els estàndards de la tecnologia 
TETRA i les especificacions de la xarxa RESCAT.   
 
Setè.- Costos corresponents al servei Centre d’Operacions RESCAT (COR) 
 
D’acord amb el que ja s’establia en l’anterior conveni de col·laboració, el servei 
integral d’incidències del Centre d’Operacions RESCAT (COR) serà gratuït per a 
l’Ajuntament. 
 
Vuitè.- Representació en el Consell Rector 
 
L’Ajuntament estarà representat en el Consell Rector de la Xarxa RESCAT a través de 
la participació dels vocals de l’Administració Local de Catalunya en aquest òrgan, 
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designats per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de 
Municipis de Catalunya. 
 
Novè.- Protecció de dades i deure de confidencialitat 
 
Les parts es comprometen a considerar confidencial la informació tècnica, comercial o 
de qualsevol altra naturalesa que rebin de l’altra part. En conseqüència, es 
comprometen a no divulgar aquesta informació a tercers sense consentiment exprés 
de l’altra part. 
 
Atès que els annexos al present conveni contenen informació tècnica que ha de ser 
protegida, no han de ser objecte de publicació, d’acord amb el previst a l’article 21.1 
a) en relació amb l’article 8. f) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre de 
transparència, accés a la informació i bon govern. 
 
El tractament de les dades és responsabilitat d’ambdues parts i se sotmet a la 
normativa de protecció de dades, en especial a la llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com al 
Reglament (UE) número 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. 
Aquest clàusula no expirarà amb la resolució d’aquest conveni, i les parts es 
comprometen al seu compliment fins al moment en què la informació hagi esdevingut 
de coneixement públic, d’acord amb el marc jurídic aplicable vigent. 
 
Desè.-  Condicions tècniques   
 
Els usuaris de l’Ajuntament disposaran de la Xarxa RESCAT amb els mateixos nivells 
de qualitat i disponibilitat que les definides per la resta d’usuaris del servei de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Les condicions tècniques i funcionals en base a les quals ha de realitzar-se la prestació 
del servei objecte d’aquest conveni queden recollides a l’annex “Condicions tècniques 
del servei de radiocomunicacions”. En el futur es podran afegir altres annexos que el 
modifiquin i que es numeraran a continuació dels annexos inicials. 
 
En cas que un terminal de l’Ajuntament donat d’alta a la xarxa, provoqui algun tipus 
d’avaria, bloqueig o mal funcionament de la Xarxa RESCAT, serà donat de baixa 
temporalment fins la comprovació del correcte funcionament del terminal. 
 
Onzè.- Annex 
 
Formen part d’aquest conveni l’annex següent: 
 

- Annex  : “Condicions tècniques del servei de radiocomunicacions” 
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Dotzè.- Vigència del conveni, pròrrogues i resolució  
 
L’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa Rescat serà vigent a partir de la formalització 
d’aquest Conveni i operativa a partir de l’activació dels terminals corresponents. 
 
Aquest conveni té una vigència de 4 anys i es podrà prorrogar per un màxim de 4 
anys, si així ho decideixen les parts, tal com estableix l’article 49 h) de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Es podrà resoldre per denúncia prèvia 
de qualsevol de les parts amb una antelació prèvia de dos mesos 
 
No obstant això, l’adhesió a aquest Conveni pot rescindir-se per alguna de les causes 
següents: 
 
-  El transcurs del termini de vigència de l’adhesió al conveni sense que se n’hagi 
acordat la pròrroga  
 
-  El mutu acord de les parts. 
 

- L’incompliment de les clàusules del conveni.  
 
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a l’objecte del 
conveni.  
 
Tretzè.-  Règim jurídic i litigis 
 
Les parts sotmetran a la consideració del Consell Rector de la Xarxa RESCAT els 
conflictes que puguin sorgir de la interpretació, el compliment, l’extinció, la resolució i 
els efectes d’aquest Conveni. En tot cas, per raó de la naturalesa jurídica 
administrativa d’aquest conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa 
administrativa per a la resolució dels conflictes esmentats. 
 
I com prova de conformitat amb tot el que s’exposa i s’acorda les parts signen aquest 
Conveni. 
 
 
Conseller d’Interior                                                             Alcalde de Cornellà de Llobregat 
Sr  Miquel Samper     Sr Antonio Balmón Arévalo 
 
 
La Secretària General de l’Ajuntament de  
Cornellà de Llobregat 
 
Sra Carmen Alonso Higuera “ 
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Segon.-  Facultar a l’Alcalde d’aquesta Corporació, senyor Antonio Balmón Arévalo, 
per a què signi tots aquells documents que siguin necessaris per la formalització del 
present acord. 
 
Tercer.-Notificar el present acord al Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Quart.- Trametre el present acord i copia del conveni a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i Administració Pública de la 
Generalitat de Catalunya, en conformitat amb l’article 309.1 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis del 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 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. 
 
Sisè.- En compliment del que disposa l’article 53 de la 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic, comunicar aquest conveni al Tribunal de Comptes, 
dins dels tres mesos següents a la seva subscripció, mitjançant la remissió d’una còpia 
subscrita d’aquest acompanyada de la corresponent memòria justificativa, en els 
termes previstos per la Resolució de 2 de desembre de 2016 de la Presidència del 
Tribunal de Comptes, per la que es publica l’acord del Ple d’aquest òrgan de 24 de 
novembre de 2016, que aprovà la Instrucció relativa a la remissió telemàtica al 
Tribunal de convenis i de relacions anuals dels celebrats per les entitats del sector 
públic local. 

 

... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
Punt vint-i-sisè.- Aprovar el conveni i l’acceptació de l’ajut econòmic, en el 
marc de les meses de concertació del pla “xarxa de governs local 2016-
2019”, amb la Diputació de Barcelona, per les obres de construcció de la 
biblioteca Fontsanta-Fatjó. 
 

Aprovar conveni per la construcción de 
la biblioteca Fontsanta-Fatjó 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
... 
 
Vist que la Junta de Govern, de la Diputació de Barcelona, en data 12/03/2020, ha 
dictat un acord amb número de registre 131 sobre "Aprovar la formalització del 
preacord "Espai de lectura al barri Fontsanta-Fatjó", 19/X/278241, i, en 
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conseqüència, atorgar un ajut econòmic, en el marc de les Meses de concertació del 
Pla XGL 2016-2019". 
 
 Vist que per decret del president de la Diputació de Barcelona 11349, de data 31 
d’octubre de 2018, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 
 

Ens destinatari Aj. Cornellà de Llobregat 

NIF P0807200A 

Preacord Construcció espai de lectura al barri Fontsanta-Fatjó 

Aportació de la Diputació (EUR) 600.000 € 

Periodificació (EUR) 2018 600.000 € 

Classe de recurs Ajut econòmic 

Àmbit de cooperació Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica 

Centre gestor Oficina d’Estudis i Recursos Culturals 

Tipus de preacord Base de concertació 

 
Atès que en data 8 de novembre de 2019, aquest Ajuntament de Cornellà va 
presentar  la formalització del preacord esmentat, donant compliment a allò establert 
als articles 3, 4 i 5 de les Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de 
concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019". 
  
Vista la modificació de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses 
de Concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 per tal d’ajustar els 
terminis màxims d’execució i justificació de les actuacions, aprovada per decret núm. 
14402/19 de la Presidència de la Diputació de Barcelona. 
  
Atès  l’informe favorable emès pel Coordinador General de l’Alcaldia,  que contempla 
les raons i motivacions  per la seva celebració. 
  
Atès que s’ha emès memòria justificativa, sobre la necessitat i oportunitat de la 
subscripció del conveni. 
 
Atès que la naturalesa d’aquest conveni és administrativa i es regeix per allò que 
disposa la normativa d’aplicació, i concretament el Títol Preliminar de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, els Capítols I i II del Títol IX de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
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Atès  que per la seva gestió i tramitació s’ha tingut en compte el contingut   de les 
circulars  3/2017 i 1/2019 de la Secretaria General d’aquest Ajuntament, de 13 de 
setembre de 2017, i d’11 d’abril de 2019, sobre els convenis administratius, i sobre 
l’exigència en la implementació a l’Administració Electrònica. 
 
Atès que en l’expedient figura l’informe de la Secretaria General. 
 
Per tot això, la Tinenta d’alcalde de Presidència, una vegada dictaminat per la 
Comissió Informativa de Presidència i Economia, proposa l’adopció del següent, 
 

ACORD 
 
Primer.- Aprovar el text del conveni específic entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Cornellà per materialitzar la concessió del recurs econòmic pel 
finançament de la biblioteca Fontsanta-Fatjó (Espai de Lectura) formalitzat 
mitjançant el preacord subscrit entres ambdues Institucions dins del marc de les 
Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”,  que s’ha 
especificat en la part expositiva del present acord, i que tot seguit es transcriu: 
 
“CONVENI ESPECÍFIC ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i 
cognoms>, facultat/da en aplicació de l’apartat 2.5.d), de la Refosa núm. 1/2020, 
aprovada per decret núm. 14600/19 en data 16 de desembre de 2019 (publicat al 
BOPB de 19 de desembre de 2019); assistit/da pel/per la secretari/ària delegat/da 
<nom i cognoms>, en virtut de les facultats conferides pel decret de la Presidència 
núm. 7233/18, de 12 de juliol de 2018, publicat al BOPB de 17 de juliol de 2018. 
 
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, representat per la Tinenta d’Alcalde i 
regidora delegada de l’Àrea de Presidència, Emilia Briones Matamales, facultada per 
aquest acte segons acord de la Junta de Govern Local............................ de data 
.............................., assistit per la Secretària General de l’ens, Sra. Carmen Alonso 
Higuera als efectes de fe pública previstos per l’article 3.2 del Reial Decret 128/2018, 
que dona fé de l’acte; i tots dos degudament autoritzats.  
 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

I. El Ple de la Diputació de Barcelona de 26 de novembre de 2015 va aprovar el 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a 
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de 
Barcelona, així com el seu Protocol general, mitjançant el qual s’estableixen els 
principis que regeixen el Pla i el marc general i la metodologia d’implementació 
de les actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla. 
 

II. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’articula en àmbits de 
cooperació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En 
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el marc de les Meses de concertació del Pla, l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat i la Diputació han decidit desenvolupar conjuntament actuacions dins 
de l’àmbit de cooperació “Nova inversió per al foment de la diversificació 
econòmica”, que inclou les actuacions en matèria de noves inversions en 
infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves inversions 
associades al funcionament operatiu dels serveis. 
 

III. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona 11349, de data 31 
d’octubre de 2018, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses 
de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 

 
 

Ens destinatari Aj. Cornellà de Llobregat 

NIF P0807200A 

Preacord Espai de lectura del barri Fontsanta-Fatjó 

Aportació de la
 Diputació 
(EUR) 

 
600.000 € 

Periodificació (EUR) 2018 600.000 € 

Classe de recurs Ajut econòmic 

Àmbit de cooperació Nova inversió per al foment de la diversificació 
econòmica 

Centre gestor Oficina d’Estudis i Recursos Culturals 

Tipus de preacord Base de concertació 

 
 

IV. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona 6112/16, de data 23 
de juny de 2016, es van aprovar les Instruccions de gestió d’actuacions 
derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016- 
2019”, que tenen per objecte regular els procediments i condicions necessaris 
per tal de fer efectius els compromisos assolits en el marc de les Meses de 
concertació. Com annex a aquestes instruccions es va aprovar el model de 
conveni específic a través del qual aprovar la formalització dels preacords. 
 

V. En data 8 de novembre de 2019, l’ens destinatari ha presentat la formalització 
del preacord esmentat, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 
de les Instruccions de gestió. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització 
del preacord esmentat. Aquesta col·laboració es pot fer efectiva a través 
d’acords o resolucions administratives que aprovin la concessió d’ajuts de 
qualsevol tipologia i que concretin les condicions de prestació d’aquest suport i 
la seva execució. 
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VI. Vista la modificació de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les 
Meses de Concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 per tal 
d’ajustar els terminis màxims d’execució i justificació de les actuacions, 
aprovada per Decret núm. 14402/19 de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona. 
 

VII. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del 
present conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el 
compliment de les previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic. 
 

VIII. Vist que es va aprovar la formalització del preacord esmentat mitjançant 
conveni específic el text del qual va ser aprovat per dictamen de Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona amb número de registre 131, de data 
12/03/2020. 

 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 
PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni 
 

1. L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i la Diputació de Barcelona subscriuen el 
present conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”. 
 

2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts 
signatàries amb relació a l’actuació següent: 

 
 

Ens destinatari Aj. Cornellà de Llobregat 

NIF P0807200A 

Actuació Espai de lectura del barri Fontsanta-Fatjó 

Codi XGL 19/X/278241 

Aportació de 
la Diputació 
(EUR) 

  

600.000 € 
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Periodificació           Anualitat Import (EUR) 

  2016 ------- 

2017 ------- 

2018 -------- 

2019 -------- 

2020 600.000 € 

Classe    de 
recurs 

Ajut econòmic 

Àmbit    de 
cooperació 

       Nova inversió per al foment de la diversificació  
       econòmica 
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3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de 
l’ens destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
 
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les 

actuacions que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general 
d’habilitació que conté al seu favor l’article 4 de la Carta Europea 
d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment dels interessos 
municipals. 
 

- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es reflecteix 
en la vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de 
la Diputació d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius 
d’aquesta Diputació per fer-la efectiva. 

 
 
Segon. Obligacions de les parts 
 
 

1. Per part de la Diputació: 
 
La prestació del següent suport en relació a l’actuació aprovada: 
 

Classe de recurs Ajut econòmic 

Aplicació 
pressupostària 

G/40101/33400/76260 

 
 

2. Per part de l’ens destinatari: 
 

1. La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb 
les Instruccions de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

2. L’ens destinatari ha d’estar al corrent del pagament de les seves 
obligacions fiscals i amb la Seguretat Social per a què la Diputació de 
Barcelona efectuï pagaments a favor seu. 

3. En cas que l’ens destinatari tingui deutes amb la Diputació, aquesta pot 
procedir a la compensació d’ofici amb càrrec a pagaments que s’hagin 
d’efectuar. 

4. L’ens destinatari cedeix, amb caràcter no exclusiu, a la Diputació de 
Barcelona els drets d’autor sobre les imatges de les obres 
subvencionades per la Diputació en el marc de les Meses de concertació 
del Pla “Xarxa de Governs Locals”, el que inclou els drets d’explotació en 
les seves modalitat de reproducció, distribució, comunicació pública i 
transformació, per temps indefinit i sense limitació d’àmbit territorial. 

 
Tercer. Vigència del conveni 
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1. Aquest conveni entra en vigor des del dia de la seva signatura, i la seva 

vigència resta vinculada als terminis d’execució i justificació de les 
actuacions que l’integren. 

2. En qualsevol moment abans de la finalització del període de vigència 
previst, les parts poden acordar la pròrroga del conveni per un període de 
fins a un any addicional. 

3. La denúncia del conveni per alguna de les parts ha de realitzar-se amb una 
antelació mínima d’un mes abans que finalitzi el període de vigència. 

 
Quart. Execució de despeses 

 
1. La despesa s’ha d’executar en el període comprés entre l’1 de gener de 2018 

i el 30 d’abril de 2020, d’acord amb allò indicat per l’ens en presentar la  
formalització. 

 
2. L’ens destinatari ha d’informar a la Diputació de Barcelona abans del 31 

d’octubre de cada any quan no pugui executar i justificar la despesa en els 
termes del punt anterior, mitjançant la presentació del document 
normalitzat M7-001-16. 

 
Cinquè. Seguiment de les actuacions 
 

1. Per part de la Diputació de Barcelona, el responsable del seguiment i de 
l’execució pressupostària de l’actuació és el centre gestor. 

2. La Diputació pot sol·licitar a l’ens destinatari còpia dels expedients 
administratius i tècnics de l’actuació, així com l’accés a aquests. 

3. Per tal de contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la 
Diputació es reserva la potestat de sol·licitar als ens que avaluïn l’impacte i 
els efectes tant de l’actuació com de la seva tramitació, mitjançant les 
modalitats que es considerin. 

 
Sisè. Justificació de despeses 
 

1. La justificació de despeses correspon a l’ens destinatari. 
2. La despesa s’ha de justificar com a màxim el 31 de juliol de 2020. 
3. La justificació de les despeses s’efectua mitjançant la presentació del 

document normalitzat M4-001-16. 
4. L’import que es justifiqui no pot ser inferior a 1.000,00 euros o, de ser 

inferior, s’ha de correspondre amb el 100 per cent de l’import pendent de 
justificar. 

5. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 
Diputació, no poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant 
d’altres administracions públiques. 

6. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar 
datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de 
novembre, pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions 
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de facturació, i s’han de referir, en tot cas, a actuacions realitzades durant el 
període d'execució establert. 

7. L’import de l’ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa 
finalitat per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost 
de l’obra o de l’activitat subvencionada. En cas que s’ultrapassi, la Diputacio 
reduirà l’ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l’import que 
correspongui. 

 
Setè. Procediment de justificació 
 

1. La justificació de despeses s’ha de tramitar electrònicament a través del 
Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions. 

2. Els mitjans per tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu 
Electronica de la Diputació de Barcelona, 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits- ens/concertacio/default.asp 

 
Vuitè. Pagament 
 

1. Els pagaments de la Diputació s’efectuen prèvia presentació de la 
corresponent justificació. 

2. Es poden efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions 
de despesa que es presentin, fins el límit de l’import total atorgat. 

3. Els pagaments efectuats per la Diputació en cada exercici pressupostari són, 
com a màxim, els de la periodificació establerta a l’apartat primer de la part 
resolutiva. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import 
superior a la periodificada per a aquella anualitat, la diferencia s’ha de 
traslladar i pagar a l’anualitat següent. 

 
Novè. Finalització d’actuacions 
 
Amb l’acabament de les obres subvencionades, els ens destinataris estan obligats a 
enviar al centre gestor de la Diputació de Barcelona la memòria normalitzada de 
finalització de l’obra i fotografia de l’obra finalitzada. La Diputació de Barcelona 
podrà fer ús d’aquestes fotografies en el marc de les seves funcions públiques 
mitjançant publicació en qualsevol suport. L’incompliment d’aquesta obligació pot 
comportar la devolució dels ingressos percebuts. 
 
Desè. Identificació de l’actuació 
 

1. L’actuació ha de comptar amb la corresponent identificació del Pla "Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019". 

2. Aquesta identificació consisteix en l’ús de la marca corporativa de la 
Diputació als elements d’informació, difusió i comunicació que es 
produeixin. 

3. L’ens destinatari ha de produir i instal·lar els cartells d’obra que 
corresponguin, així com garantir-ne el seu manteniment, i enretirar-lo quan 
hagi finalitzat l’execució, en els termes de les Instruccions de senyals d’obra 
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d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”. 

4. Les actuacions consistents en l’execució d’obres cofinançades per altres 
administracions públiques que exerceixin funcions de cooperació i  
assistència local han de senyalitzar-se per cartell d’obres quan l’aportació 
econòmica majoritària sigui la de la Diputació. En la resta de casos, s’ha 
d’aplicar el senyal d'obres que disposi la normativa vigent de l’administració 
cofinançadora. 

5. El compliment dels requisits d’identificació s’ha de fer constar en el moment 
de justificar les despeses. En actuacions consistents en l’execució d’obres, 
mitjançant l’aportació de fotografia de l’obra subvencionada. 

 
Onzè. Tancament 
 

1. Transcorregut el termini de justificació sense que aquesta justificació s’hagi 
presentat degudament, s'ha d'habilitar un termini d'audiència de quinze 
dies hàbils des de l'endemà de la notificació per tal que l’ens destinatari 
pugui al·legar el que estimi pertinent, i presentar i/o esmenar la justificació 
pendent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació 
dels imports no justificats. 

2. Transcorregut el termini d’audiència, s'ha de procedir a la revocació dels 
imports no justificats. 

 
Dotzè. Modificacions 
 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans 
competents de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a addenda del 
conveni, formant part integrant del mateix. 
 
Tretzè. Incompliment 
 

1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries 
pot donar lloc a la seva resolució. 

2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, 
requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una 
sol·licitud en aquest sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o 
presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós 
administratiu. 

 
Catorzè. Formes d’extinció 
 

El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Pel compliment de les actuacions que constitueixen l’objecte, de conformitat 

amb el disposat en el present conveni. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
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- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis 
administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis 
que presideixen les relacions interadministratives i de cooperació.  

 
Quinzè. Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Setzè. Relacions amb terceres administracions públiques 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració 
pública, la sol·licitud corresponent la formularà l’ens destinatari. Alhora, serà aquest 
mateix ens l’encarregat de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o 
de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 
 
Dissetè. Responsabilitat enfront tercers 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor 
material de les actuacions. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni 
electrònicament”. 
 
Segon.- Facultar l’Alcalde d’aquesta Corporació, senyor Antonio Balmón Arévalo, per 
a la signatura del present conveni. 
 
Tercer.- Trametre còpia d’aquest acord i el conveni a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb 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 disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública 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 conveni al tribunal de Comptes, dins dels tres mesos 
següents a la seva subscripció, mitjançant la remissió d’una còpia subscrita d’aquest 
acompanyada de la corresponent memòria justificativa, en els termes previstos per la 
Resolució de 2 de desembre de 2016 de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la 
que es publica l’acord del Ple d’aquest òrgan de 24 de novembre de 2016, que aprovà 
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la Instrucció relativa a la remissió telemàtica al Tribunal de convenis i de relacions 
anuals dels celebrats per les entitats del sector públic local. 
 
Sisè.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Barcelona, a la Intervenció Municipal, 
i al Departament de Política Territorial. 
 

... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 
Punt vint-i-setè.- Aprovar el conveni i l’acceptació de l’ajut econòmic, en el 
marc de les meses de concertació del pla “xarxa de governs local 2016-
2019”, amb la Diputació de Barcelona, per les obres de construcció de la 
bilbioteca al barri Almeda. 
 

Aprovar conveni per la construcció de 
la biblioteca al barri Almeda 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
... 
 
Vist que la Junta de Govern, de la Diputació de Barcelona, en data 12/03/2020, ha 
dictat un acord amb número de registre 130 sobre "Aprovar la formalització del 
preacord "Espai de lectura del barri d’Almeda",  19/X/278243, i, en conseqüència, 
atorgar un ajut econòmic, en el marc de les Meses de concertació del Pla XGL 2016-
2019". 
 
Vist que per decret del president de la Diputació de Barcelona 11349, de data 31 
d’octubre de 2018, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 
 

Ens destinatari Aj. Cornellà de Llobregat 

NIF P0807200A 

Preacord Espai de lectura del barri d’Almeda 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

600.000 € 

Periodificació (EUR) 2019 600.000 € 

Classe de recurs Ajut econòmic 

Àmbit de cooperació Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica 
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Centre gestor Oficina d’Estudis i Recursos Culturals 

Tipus de preacord 
 

Base de concertació 
 

 
 
Atès que en data 14 de novembre de 2019, aquest Ajuntament de Cornellà va 
presentar  la formalització del preacord esmentat, donant compliment a allò establert 
als articles 3, 4 i 5 de les Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de 
concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019". 
  
Vista la modificació de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses 
de Concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 per tal d’ajustar els 
terminis màxims d’execució i justificació de les actuacions, aprovada per decret núm. 
14402/19 de la Presidència de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès  l’informe favorable emès pel Coordinador General de l’Alcaldia,  que contempla 
les raons i motivacions  per la seva celebració. 
  
Atès que la naturalesa d’aquest conveni és administrativa i es regeix per allò que 
disposa la normativa d’aplicació, i concretament el Títol Preliminar de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, els Capítols I i II del Títol IX de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
Atès  que per la seva gestió i tramitació s’ha tingut en compte el contingut   de les 
circulars  3/2017 i 1/2019 de la Secretaria General d’aquest Ajuntament, de 13 de 
setembre de 2017, i d’11 d’abril de 2019, sobre els convenis administratius, i sobre 
l’exigència en la implementació a l’Administració Electrònica. 
 
Atès que en l’expedient figura l’informe de la Secretaria General. 
 
Per tot això, la Tinenta d’alcalde de Presidència, una vegada dictaminat per la 
Comissió Informativa de Presidència i Economia, proposa l’adopció del següent, 
 
      ACORD 
 
Primer.- Aprovar el text del conveni específic entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Cornellà per materialitzar la concessió del recurs econòmic pel 
finançament de la biblioteca d’Almeda (espai de lectura), formalitzat mitjançant el 
preacord subscrit entres ambdues Institucions dins del marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”,  que s’ha especificat en la 
part expositiva del present acord, que tot seguit es transcriu: 
 
“CONVENI ESPECÍFIC ENTITATS QUE INTERVENEN 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i 
cognoms>, facultat/da en aplicació de l’apartat 2.5.d), de la Refosa núm. 1/2020, 
aprovada per decret núm. 14600/19 en data 16 de desembre de 2019 (publicat al 
BOPB de 19 de desembre de 2019); assistit/da pel/per la secretari/ària delegat/da 
<nom i cognoms>, en virtut de les facultats conferides pel decret de la Presidència 
núm. 7233/18, de 12 de juliol de 2018, publicat al BOPB de 17 de juliol de 2018. 
 
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, representat per la Tinenta d’Alcalde i 
regidora delegada de l’Àrea de Presidència, Emilia Briones Matamales, facultada per 
aquest acte segons acord de la Junta de Govern Local............................ de data 
.............................., assistit per la Secretària General de l’ens, Sra. Carmen Alonso 
Higuera als efectes de fe pública previstos per l’article 3.2 del Reial Decret 128/2018, 
que dona fé de l’acte; i tots dos degudament autoritzats.  
 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
IX. El Ple de la Diputació de Barcelona de 26 de novembre de 2015 va aprovar el 

Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a 
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de 
Barcelona, així com el seu Protocol general, mitjançant el qual s’estableixen 
els principis que regeixen el Pla i el marc general i la metodologia 
d’implementació de les actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla. 

 
X. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’articula en àmbits de 

cooperació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. 
En el marc de les Meses de concertació del Pla, l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat i la Diputació han decidit desenvolupar conjuntament actuacions 
dins de l’àmbit de cooperació “Nova inversió per al foment de la diversificació 
econòmica”, que inclou les actuacions en matèria de noves inversions en 
infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves inversions 
associades al funcionament operatiu dels serveis. 

 
XI. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona 11349, de data 31 

d’octubre de 2018, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les 
Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 

 

Ens destinatari Aj. Cornellà de Llobregat 

NIF P0807200A 

Preacord Espai de lectura del barri d’Almeda 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

 
600.000 € 

Periodificació 
(EUR) 

2019 600.000 € 
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Classe de recurs Ajut econòmic 

Àmbit de 
cooperació 

Nova inversió 
econòmica 

per al foment de la diversificació 

Centre gestor Oficina d’Estudis i Recursos Culturals 

Tipus de 
preacord 

Base de concertació 

 
XII. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona 6112/16, de data 

23 de juny de 2016, es van aprovar les Instruccions de gestió d’actuacions 
Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona 6112/16, de data 
23 de juny de 2016, es van aprovar les Instruccions de gestió d’actuacions 
derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016- 2019”, que tenen per objecte regular els procediments i condicions 
necessaris per tal de fer efectius els compromisos assolits en el marc de les 
Meses de concertació. Com annex a aquestes instruccions es va aprovar el 
model de conveni específic a través del qual aprovar la formalització dels 
preacords. 
 

XIII. En data 14 de novembre de 2019, l’ens destinatari ha presentat la 
formalització del preacord esmentat, donant compliment a allò establert als 
articles 3, 4 i 5 de les Instruccions de gestió. Cal procedir, per tant, a aprovar 
la formalització del preacord esmentat. Aquesta col·laboració es pot fer 
efectiva a través d’acords o resolucions administratives que aprovin la 
concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin les condicions de 
prestació d’aquest suport i la seva execució. 
 

XIV. Vista la modificació de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de 
les Meses de Concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 per tal 
d’ajustar els terminis màxims d’execució i justificació de les actuacions, 
aprovada per Decret núm. 14402/19 de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona. 
 

XV. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del 
present conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el 
compliment de les previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic. 
 

I. Vist que es va aprovar la formalització del preacord esmentat mitjançant 
conveni específic el text del qual va ser aprovat per dictamen de Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona amb número de registre 130, de data 
12/03/2020. 
 

Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 
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PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni 
 
1. L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i la Diputació de Barcelona subscriuen el 

present conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 

2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries 
amb relació a l’actuació següent 

 
 

 
 
 
 
 
Periodificació 

Anualitat Import (EUR) 

2016 ------- 

2017 ------- 

2018 -------- 

2019 -------- 

2020 600.000 € 

Classe de recurs Ajut econòmic 

Àmbit de 
cooperació 

Nova inversió per al foment de la diversificació 
econòmica 

 
 
 

3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 
destinatari i de la Diputació de Barcelona: 

 
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions 

que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al 
seu favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol 
competencial relatiu al foment dels interessos municipals. 

- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es reflecteix en 
la vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la 
Diputació d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius 
d’aquesta Diputació per fer-la efectiva. 

 
Segon. Obligacions de les parts 
 

1. Per part de la Diputació: 
 
La prestació del següent suport en relació a l’actuació aprovada: 
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Classe de recurs Ajut econòmic 

Aplicació pressupostària G/40101/33400/76260 

 
 
 

2. Per part de l’ens destinatari: 
 

1. La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les 
Instruccions de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

2. L’ens destinatari ha d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals 
i amb la Seguretat Social per a què la Diputació de Barcelona efectuï pagaments a 
favor seu. 

3. En cas que l’ens destinatari tingui deutes amb la Diputació, aquesta pot procedir a 
la compensació d’ofici amb càrrec a pagaments que s’hagin d’efectuar. 

4. L’ens destinatari cedeix, amb caràcter no exclusiu, a la Diputació de Barcelona els 
drets d’autor sobre les imatges de les obres subvencionades per la Diputació en el 
marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals”, el que inclou 
els drets d’explotació en les seves modalitat de reproducció, distribució, 
comunicació pública i transformació, per temps indefinit i sense limitació d’àmbit 
territorial. 

 
Tercer. Vigència del conveni 
 

1. Aquest conveni entra en vigor des del dia de la seva signatura, i la seva vigència 
resta vinculada als terminis d’execució i justificació de les actuacions que 
l’integren. 

2. En qualsevol moment abans de la finalització del període de vigència previst, les 
parts poden acordar la pròrroga del conveni per un període de fins a un any 
addicional. 

3. La denúncia del conveni per alguna de les parts ha de realitzar-se amb una 
antelació mínima d’un mes abans que finalitzi el període de vigència. 

 
Quart. Execució de despeses 
 

1. La despesa s’ha d’executar en el període comprés entre l’1 de gener de 2018 i el 
31 de desembre de 2020, d’acord amb allò indicat per l’ens en presentar la 
formalització. 
 

2. L’ens destinatari ha d’informar a la Diputació de Barcelona abans del 31 d’octubre 
de cada any quan no pugui executar i justificar la despesa en els termes del punt 
anterior, mitjançant la presentació del document normalitzat M7-001-16. 
 

Cinquè. Seguiment de les actuacions 
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1. Per part de la Diputació de Barcelona, el responsable del seguiment i de l’execució 

pressupostària de l’actuació és el centre gestor. 
2. La Diputació pot sol·licitar a l’ens destinatari còpia dels expedients administratius i 

tècnics de l’actuació, així com l’accés a aquests. 
3. Per tal de contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la Diputació es 

reserva la potestat de sol·licitar als ens que avaluïn l’impacte i els efectes tant de 
l’actuació com de la seva tramitació, mitjançant les modalitats que es considerin. 
 

Sisè. Justificació de despeses 
 

1. La justificació de despeses correspon a l’ens destinatari. 
2. El període de justificació abasta des de l’1 de gener de 2021 fins al 31 de març de 

2021. 
3. La justificació de les despeses s’efectua mitjançant la presentació del document 

normalitzat M4-001-16. 
4. L’import que es justifiqui no pot ser inferior a 1.000,00 euros o, de ser inferior, s’ha 

de correspondre amb el 100 per cent de l’import pendent de justificar. 
5. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 

Diputació, no poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres 
administracions públiques. 

6. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar 
datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel 
que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i s’han 
de referir, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució 
establert. 

7. L’import de l’ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa 
finalitat per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de 
l’obra o de l’activitat subvencionada. En cas que s’ultrapassi, la Diputació reduirà 
l’ajut i,  si escau, sol·licitarà el reintegrament de l’import que correspongui. 

 
Setè. Procediment de justificació 
 

1. La justificació de despeses s’ha de tramitar electrònicament a través del Portal de 
tràmits dels ens locals i altres administracions. 

 
2. Els mitjans per tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu Electronica de 

la Diputació de Barcelona, https://seuelectronica.diba.cat/tramits- 
ens/concertacio/default.asp 

 
Vuitè. Pagament 
 

1. Els pagaments de la Diputació s’efectuen prèvia presentació de la corresponent 
justificació. 

2. Es poden efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions de 
despesa que es presentin, fins el límit de l’import total atorgat. 
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3. Els pagaments efectuats per la Diputació en cada exercici pressupostari són, com a 
màxim, els de la periodificació establerta a l’apartat primer de la part resolutiva. 
En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import superior a la 
periodificada per a aquella anualitat, la diferencia s’ha de traslladar i pagar a 
l’anualitat següent. 

 
Novè. Finalització d’actuacions 
 
Amb l’acabament de les obres subvencionades, els ens destinataris estan obligats a 
enviar al centre gestor de la Diputació de Barcelona la memòria normalitzada de 
finalització de l’obra i fotografia de l’obra finalitzada. La Diputació de Barcelona 
podrà fer ús d’aquestes fotografies en el marc de les seves funcions públiques 
mitjançant publicació en qualsevol suport. L’incompliment d’aquesta obligació pot 
comportar la devolució dels ingressos percebuts. 
 
Desè. Identificació de l’actuació 
 
1. L’actuació ha de comptar amb la corresponent identificació del Pla "Xarxa de 

Governs Locals 2016-2019". 
2. Aquesta identificació consisteix en l’ús de la marca corporativa de la Diputació 

als elements d’informació, difusió i comunicació que es produeixin. 
3. L’ens destinatari ha de produir i instal·lar els cartells d’obra que corresponguin, 

així com garantir-ne el seu manteniment, i enretirar-lo quan hagi finalitzat 
l’execució,  en els termes de les Instruccions de senyals d’obra d’actuacions 
derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”. 

4. Les actuacions consistents en l’execució d’obres cofinançades per altres 
administracions públiques que exerceixin funcions de cooperació i  assistència 
local han de senyalitzar-se per cartell d’obres quan l’aportació econòmica 
majoritària sigui la de la Diputació. En la resta de casos, s’ha d’aplicar el senyal 
d'obres que disposi la normativa vigent de l’administració cofinançadora. 

5. El compliment dels requisits d’identificació s’ha de fer constar en el moment de 
justificar les despeses. En actuacions consistents en l’execució d’obres, 
mitjançant l’aportació de fotografia de l’obra subvencionada. 

 
 
Onzè. Tancament 

 
1. Transcorregut el termini de justificació sense que aquesta justificació s’hagi 

presentat degudament, s'ha d'habilitar un termini d'audiència de quinze dies 
hàbils des de l'endemà de la notificació per tal que l’ens destinatari pugui 
al·legar el que estimi pertinent, i presentar i/o esmenar la justificació pendent, 
amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels imports 
no justificats. 

2. Transcorregut el termini d’audiència, s'ha de procedir a la revocació dels 
imports no justificats. 
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Dotzè. Modificacions 
 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans 
competents de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a addenda del 
conveni, formant part integrant del mateix. 
 
Tretzè. Incompliment 
 

1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 
donar lloc a la seva resolució. 

2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, 
requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una 
sol·licitud en aquest sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o 
presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós 
administratiu. 
 

 
Catorzè. Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

- Pel compliment de les actuacions que constitueixen l’objecte, de conformitat amb 
el disposat en el present conveni. 

- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis administratius, 

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les 
relacions interadministratives i de cooperació. 

 
Quinzè. Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Setzè. Relacions amb terceres administracions públiques 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració 
pública, la sol·licitud corresponent la formularà l’ens destinatari. Alhora, serà aquest 
mateix ens l’encarregat de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o 
de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 
 
Dissetè. Responsabilitat enfront tercers 
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La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor 
material de les actuacions. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni 
electrònicament”. 
 
Segon.- Facultar l’Alcalde d’aquesta Corporació, senyor Antonio Balmón Arévalo, per 
a la signatura del present conveni. 
 
Tercer.- Trametre còpia d’aquest acord i el conveni a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb 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 disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública 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 conveni al tribunal de Comptes, dins dels tres mesos 
següents a la seva subscripció, mitjançant la remissió d’una còpia subscrita d’aquest 
acompanyada de la corresponent memòria justificativa, en els termes previstos per la 
Resolució de 2 de desembre de 2016 de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la 
que es publica l’acord del Ple d’aquest òrgan de 24 de novembre de 2016, que aprovà 
la Instrucció relativa a la remissió telemàtica al Tribunal de convenis i de relacions 
anuals dels celebrats per les entitats del sector públic local. 
  
Sisè.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Barcelona, a la Intervenció Municipal, 
i al Departament de Política Territorial. 

 
... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 
Punt vint-i-vuitè.- Incoar l’expedient sancionador GO-001-19 contra els 
propietaris i/o conductors dels gossos perillosos.  
 

ncoar l’expedient sancionador  
GO-001-19 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
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... 
Vistes les actes relacionades al punt primer de la part resolutiva d’aquest, aixecada 
per l’Agent 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. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de incoació de l’expedient sancionador amb 
referència genèrica GO-001-2019. 
 
Vistes les notificacions que consten a l’expedient i la publicació feta al BOE d’aquelles 
notificacions que no es van poder entregar personalment. 
 
Vist l’informe de la Instructora de l’expedient incorporat a l’expedient. 
 
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 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 
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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 en  concordança amb el que determina 
l’art. 11.1 d’aquesta. 
 
Atès que s’ha meritat la relació de liquidacions pel concepte de Sanció Ordenances 
número 2020-PQ220-000003 a nom dels interessats que consten en aquesta 
resolución per  un import total de 4600 euros.  
 
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, , en relació amb el 
que preveu l’art. 17.5 del RD 1398/93, de 4 d’agost, del Reglament del procediment 
per a l’exercici de la potestat sancionadora. 
 
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, proposa els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Imposar les següent sancions  contra els propietaris i/o conductors dels 
gossos que tot seguit es relacionen, 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: 
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1) Sr/a. Jonathan Castañada Gutiérrez , amb  passaport de colombià AV 
419997,  propietari/a i/o conductor/a d’un gos  de raça Bull Terrier  de nom 
TACHO 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  1043 i 1691 en data 30.04.19, a les 
16:30 a l’Avinguda Sant Ildefons, a l’alçada del número 5, posterior,, 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 assegurança de 
responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 euros, 
portar el gos deslligat 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 imposar la sanció d’import 500 euros  d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
2) Sr/a. Rocio Gallo Semanisin , amb  NIE núm. Y-7161446-L propietari/a i/o 

conductor/a d’un gos  de raça Dog Argentí  de nom DANKO 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 2204 en data 21.05.19, a les 
12:49 a l’Avinguda del Baix Llobregat, a l’alçada del número 199, 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 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 euros, 
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 imposar la sanció d’import de 500 euros d’acord amb el que disposa l’art. 
11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
3) Sr/a. Christian Andrés Arce Jirón , amb  NIF núm. 48063003-H  propietari/a 

i/o conductor/a d’un gos  de raça Pit Bull,  de nom KAISER segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana de L’Hospitalet que a 
continuació es relaciona, pels motius que s’expressen, 
 

 Agents amb números de carnet professional  1189, 3160, 3241, 4422 en data 
08.06.19, a les 00:45  al carrer dels  Cirerers, 1 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 



 70 

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 posseir el gos sense que estigui identificat amb 
microxip. 

 
 . 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  imposar la sanció d’import 500 euros  d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la 
Llei 10/99 de referència. 
 
4) Sr/a. Christian Joel Mendoza Pisco , amb  NIE núm. X-9031960-K  

propietari/a i/o conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire,  de nom LUCI 
MENDOZA, 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 3051 en data 25.06.19, a les 
01:05 ,  a la Carretera d’Esplugues, a l’alçada del número 49, 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 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  imposar 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. Edith Anali Saldias Álvarez, amb  NIE núm. X-2483713-N  propietari/a 

i/o conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire  de nom TAYRON expedient 
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 2083 en data 17.06.19, a les 
02:30 a la Plaça Estació 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/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 
wel 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 imposar la sanció d’import 500 euros   d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
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6) Sr/a. Roger Gonzalo Monroy Suárez amb  NIF núm. 47952789-C propietari/a 
i/o conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire,  de nom TAYRON 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 2083 en data 19.06.19, a les 
01:00  a la plaça de la Estació, 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 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 imposar la sanció d’import 600 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
7) Sr/a. Eduard González i Canal, amb  NIF núm. 48065105-G propietari/a i/o 

conductor/a d’un gos  de raça Pit Bull  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, 2032, 3160, 3241 i 4422 en 
data 18.06.19, a les 18:40  a la Carretera d’Esplugues, 41, 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 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 imposar 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. Álvaro Leonardo López Villamil, amb  NIF núm. 49870786-R 

propietari/a i/o conductor/a d’un gos  de raça Pit Bull  de nom MIAH 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  1189, 2027, 2032, 3160 i 3241 en 
data 20.06.19, a les 00:19  al carrer del Xiprer, 8 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 
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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 delligat i per 
portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic. 

 
. 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 imposar 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. Susana Florido López amb  NIF núm. 44003991-T propietari/a i/o 

conductor/a d’un gos  de raça Pit Bull  de nom CANELA 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, 2032, 3160 en data 20.06.19, a 
les 18:20  a Avinguda Sant Ildefons, 10 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 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 imposar la sanció d’import 500 euros d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
10) Sr/a. Manuel  Guerra García, amb  NIF núm. 47612822-Q propietari/a i/o 

conductor/a d’un gos  de raça Pit Bull  de nom CANDY 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, 2032, 3160, 3241 i 4422 en 
data 20.06.19, a les 20:34  a la Carretera d’Esplugues, 39 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 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 imposar la sanció d’import 500 euros d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
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Segon.- Aprovar la relació de liquidacions pel concepte Sancions Ordenances, número 
de relació 2020-PQ2020-000003, per un import de 4600 euros. 
 
Tercer.- Notificar la resolució que recaigui a l’interessat pel seu coneixement i als 
efectes adients i advertir als interessats que la manca de pagament de la sanció 
assenyalada  donarà lloc al seu cobrament mitjançant el procediment administratiu 
de constrenyiment. 

 
... 

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   
 

Urgent primer.- Modificar la naturalesa jurídica dels convenis de 
col·laboració annexes, els quals, únicament tindran la condició de 
documents administratius de formalització dels actes patrimonials que 
constitueixen el seu objecte, la naturalesa i règim jurídic dels quals es 
manté. 
 

Modificar la naturalesa jurídica 
dels convenis de col·laboració 
annexes 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 
Vist l’escrit tramés per la Secretaria General en data 22 de setembre de 2020, pel qual 
es posa en coneixement del Departament de Patrimoni l’existència d’una relació de 
convenis de col·laboració gestionats per aquest Departament als quals, en tenir 
vigència indefinida, als hi resulten d’aplicació les previsions contingudes a la 
Disposició Addicional vuitena de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic. 
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Atès que revisats els convenis de la esmentada relació, s’observa que, tant  aquests 
convenis com altres formalitzats per l’Ajuntament  que no figuren en la mateixa, 
tenien per objecte la formalització d’operacions de naturalesa patrimonial, tals com 
cessions a precari de l'ús de béns patrimonials regulades pels articles 75 i següents del 
Decret 336/1988, de 17 d'octubre pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni dels 
Ens Locals i altra legislació concordant; atorgament de llicències d'ocupació temporal 
de bens de domini públic, regulades per l'article 57 d’aquest mateix Reglament; 
Cessions d'espais per estacions transformadores i altres instal·lacions elèctriques, 
regulades per la legislació patrimonial i pel Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, 
pel que es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, 
subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica; i 
altres cessions i acords relatius a propietats municipals realitzats conforme a la 
legislació patrimonial. 
 
Atès que la utilització dels convenis de col·laboració com a instrument de  
formalització d’aquests tipus d’operacions patrimonials derivava  del fet que, amb 
anterioritat a la entrada en vigor  de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic 
del Sector Públic, que actualment ofereix una regulació més acurada d’aquests 
instruments jurídics, la seva regulació era tant insuficient, que fomentava la seva 
utilització per part de les Administracions Públiques per formalitzar operacions 
diverses, no sempre relacionades amb la col·laboració, com clarament succeeix amb 
els actes de naturalesa patrimonial anteriorment esmentats. 
 
Atès que aquesta nova regulació dels convenis de col·laboració, posa de manifest la 
necessitat d’adaptar els relacionats amb el patrimoni municipal que no s’ajustin a les 
noves determinacions legals relatives als convenis de col·laboració, a aquesta nova 
realitat, modificant la naturalesa jurídica dels instruments de formalització, sense 
variar la naturalesa i règim jurídic dels actes que es formalitzaven en aquests. 
 
Atès que també existeixen altres convenis de col·laboració formalitzats per 
l’Ajuntament en els que, junt amb aspectes purament patrimonials com els 
anteriorment assenyalats, es contemplen altres propis dels convenis de col·laboració 
que s’ajusten a les previsions actualment contingudes a la  Llei 40/2015 d'1 d'octubre, 
de Règim Jurídic del Sector Públic, de constant referència. 
 
Vist l’informe del Cap del departament de Patrimoni. 
 
Atès que l’ adopció d’ aquest acord és competència d’ aquesta Junta de GovenrLocal, 
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 
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Primer.- Modificar la naturalesa jurídica dels convenis de col·laboració relacionats a 
l'annex I del present acord, els quals, en el successiu, únicament  tindran la condició 
de documents administratius de formalització dels actes patrimonials que 
constitueixen el seu objecte, la naturalesa i règim jurídic dels quals es manté. 
 
Segon.- Donar compte del present acord a la propera Comissió Informativa de 
Territori i Espai Públic que es celebri.  
 
Tercer.-Notificar el present acord  a tots els interessats, pel seu coneixement i efectes. 
 
Quart.- 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. 

 
 
 ANNEX I 

 
 

NUM  TITULO TERCER DATA 
APROVACIO 

ORGANS 
DE  
GOVERN 

001 Cessió de l'ús de forma gratuïta amb caràcter 
"a precari" de 298,5 m2 a l'Associació de 
Veïns Almeda. 

Associació de 
Veïns del Barri 
Almeda  

24 de 
novembre de 
1999 

Ple 

002 Cessió de l'ús de forma gratuïta "a precari" de 
local Despatx annex al vestuari del Camp de 
Futbol Almeda c/Torrent Vidrier, s/núm. 

Club Esportiu 
Almeda  

28-07-1993 Ple 

003 Cessió d'ús d'un espai al Museu Palau de Can 
Mercader per a Museu de Matemàtiques 
mitjançant atorgament de llicència 
d'ocupació temporal. 

Associació per 
Promoure i Crear 
un Museu de 
Matemàtiques a 
Catalunya  

15-10-2013 Junta de 
Govern 

004 Cedir l'ús a precari del local de propietat 
municipal, de superfície útil 283 m2, situat als 
baixos del carrer Rubio i Ors núm. 106-108, a 
l'entitat "Associació de Gent Gran de 
Cornellà-Centre, amb la finalitat de ubicar la 
nova seu de l'Entitat  

Associació de 
Gent Gran de 
Cornellà-Centre 

21-03-2017  Junta de 
Govern 
Local. 

005 Atorgar llicència d'ocupació temporal a favor 
de l'entitat l'Avenç de Cornellà, Associació per 
al Patrimoni i la Cultura, d'un espai de 25 m2, 
situat a l'ala sud de la segona planta del 
Castell del Borni de Cornellà.  

L'Avenç de 
Cornellà, 
Associació pel 
Patrimoni Històric 
i la Cultura  

4-10-2013 Junta de 
Govern 
Local. 

006 Cessió, a precari i de forma gratuïta , al 
Centre d'Higiene Mental S.C.C.L. , el local de 
naturalesa patrimonial de la seva propietat, 

Centre d'Higiene 
Mental, S.C.C.L.  

18-07-1989 Comissió 
de Govern 
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situat al carrer Eduard Gibert, número 52, 2º 
Pis de Cornellà de Llobregat, destinat a la 
prestació dels serveis  i activitats de salut 
mental als ciutadans de Cornellà de Llobregat 

007 Cessió gratuïta de l'edifici de 154 m2 situat al 
carrer Amadeo Vives 2, i del que es titular la 
Entitat Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya, i que a continuació es descriu per 
destinar-lo a local social del Club d'Amics del 
Ferrocarril de Cornellà i la prestació dels 
serveis administratius que l'Ajuntament 
consideri convenients. 

Ferrocarrils de la 
Generalitat de 
Catalunya  

23-4-2008 Junta de 
Govern 
Local 

008 Cessió de l'ús a precari del local  a favor del 
Club de Voleibol de Cornellà , a despatx 
Pavelló Poliesportiu Sant Ildefons 

Club de Voleibol 
de Cornellà  

28-07-1993 Ple 
Municipal 

009 Cessió a l'ús a precari del local a Esport 
Ciclista de Cornellà, al carrer Lasarte, 6, de 
188m2 

Esport Ciclista 
Cornellà  

28-07-1993 Ple 
Municipal 

010 Cessió, l'ús a precari, de la Masia "Can Tirel" 
de propietat municipal, de 464 m2 de 
superfície, situat al Sector Destraleta, de 
Cornella de Llobregat, a l'Entitat Social Coral 
La Unió de Cornellà de Llobregat.  

Societat Coral La 
Unió  

18-11-2016 Junta de 
Govern 
Local 

011 Aprovar la cessió d'ús a precari a favor de 
l'Associació de Veïns Fontsanta del Barri Fatjo 
9, del local de superfície 148,50 m2, ubicat al 
Carrer Conca de Barberà, núm. 3  

Associació Veins 
Fontsanta del 
Barri Fatjo 

26-07-2013 Junta de 
Govern 
Local 

012 Cessió de l´ús de forma gratuïta i a precari, 
d'un local situat a la Carretera d'Esplugues 
240-242, de Cornellà de Llobregat, de 
superfície 168 m2 en carretera d'Esplugues 
240-242, a l'associació coordinadora contra 
la Marginació 

Coordinadora 
contra la 
marginació 

18-06-2008 Junta de 
Govern 
Local. 

013 Cedir, en precari, l'ús del local situat a 
l'Avinguda de la República Argentina núm. 22 
d'aquesta ciutat, i que consta de 4 aules i dos 
despatxos, ocupant una superfície total de 
275,55 m2, de propietat municipal, a 
l'Associació Cultural Galega Rosalia de 
Castro, a fi de que aquesta entitat el destini al 
desenvolupament de les activitats que li són 
pròpies. 

Associació 
Cultural Galega 
Rosalia de Castro. 

30-04-1998  Ple 
Municipal 

014 Cedir l'ús a precari del local de propietat 
municipal de superfície útil 168 m2, situat  a 
la carretera d'Esplugues 240-242, a favor de 
l'entitat, Sense ànim de Lucre, fundació per a 
Joves La Carena de Cornellà" amb la finalitat 
d'ubicar els Tallers La carena que 
desenvolupa aquesta entitat amb joves de 15 
a 20 anys amb  problemes de fracàs escolar.  

Fundació per  a 
Joves La Carena 

24-10-2010 Junta de 
Govern 

015 Cessió de l'ús de forma gratuïta i amb Associació de 28-07-1993 Ple 
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caràcter "a precari" de 16,35 m2 a 
L'associació de veïns La Gavarra, essent la 
superfície total construida del local de 220 
m2, situat al carrer Hermenegildo Goula 1-3 

Veïns La Gavarra  Municipal 

016 Cessió de l'ús de forma gratuïta  i amb 
caràcter a "precari" de 272,50 m2 a l'entitat 
Asociación Peña Atlètico Minas  de Cornellà, 
essent la superfície total construïda del local 
de 468 m2, situat al carrer Bonvehi 4-6. 

Asociación Peña 
Atlètico Minas 

31-10-1996 Ple 
Municipal 

017 Cessió de l'ús de forma gratuïta i amb 
caràcter a "precari" de 161,50 m2 a l'Entitat 
Asociación Cultural Extremeña San Isidro 
Labrador, essent la superfície total construïda 
del local de 468 m2,. situat al carrer Bonvei 4-
6 

Asociación 
Cultural 
Extremeña San 
Isidro Labrador. 

31-10-1996 Ple 
Municipal 

018 Cessió l'ús de forma gratuïta i amb caràcter 
de "precari", a l'entitat Asociación de Vecinos 
"La Miranda" dels despatxos de 192 m2 de 
superfície, ubicats als locals de propietat 
Municipal del carrer Empordà s/n 

Asociación de 
Vecinos de La 
Miranda 

28-07-1993 Ple 
Municipal 

019 Cedir en precari i de forma gratuïta l'ús d'un 
despatx de 40 m2, que es part integrant del 
local de propietat municipal situat al carrer 
Empordà s/n, d'aquesta ciutat a favor de 
l'Associació Adelante " de familiars i afectes 
per la drogodependència  

Asociación 
"Adelante" de 
familiars i 
afectats per la 
drogodependènci
a.  

29-06-1992 Ple 
Municipal 

020 Cessió l'ús de forma gratuïta i amb caràcter a 
"precari"  a la "Sociedad de Ocellaires de 
Cornellà de Llobregat, el local de propietat 
municipal de 140 m2, situat a la Plaça 
Tàrrega S/N  

Societat 
d'Ocellaires de 
Cornella de 
Llobregat 

31-10-1996 Ple 
Municipal 

021 Cessió l'ús deforma gratuïta i amb caràcter a 
precari de 17,60' m2 a la Federación de 
Asociaciones de Vecinos de Cornellà , essent 
la superfície total construïda del local de 220 
m2, situat al carrer Hermenegildo Goula 1-3 

Federación de 
Asociación de 
Vecinos de 
Cornellà  

31-10-1996 Ple 
Municipal 

022 Cessió de l'ús de forma gratuïta i amb 
caràcter "a precari" de 34 m2 a l'Asociación 
de Jubilados y Pensionistas de Cornellà de 
Llobregat, essent la superfície total 
construïda de 220 m2, situat en el carrer 
Hermenegildo Goula 3-5 

Associación de 
Jubilados y 
Pensionista de 
Cornellà de 
Llobregat 

31-10-1996 Ple 
Municipal 

023 Cesión en precari i de forma gratuïta l'ús del 
local de propietat municipal situat en el 
carrer Empordà S/n d'aquesta ciutat, a favor 
de l'Entitat "Club Natació Cornellà" a fi que 
desenvolupi les tasques organitzatives i 
directives pròpies de l'Entitat 

Club Natació 
Cornellà  

24-11-1991  Ple 
Municipal 

024 Atorgar llicència d'ocupació temporal, a favor 
de l'entitat "Fundació per a Joves La Carena 
de Cornellà" per l'ús privatiu de la primera 

Fundació de Joves 
La Carena de 
Cornellà  

05-10-2012 Junta de 
Govern. 
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planta del local de superfície 303,34 m2, 
situat aql carrer Ignasi Iglesias núm. 7   

025 Cessió de l'ús gratuït de l'Immoble de 
propietat municipal denominat tubs bona 
situat a la plaça  de Josep Tarradellas. 

Associació 
Mowgli 

31-07-1992 Decret 
Alcaldia 

026 Atorgar llicència d'ocupació temporal, a favor 
de les entitats: Diables de Cornellà, Foment 
de la Cultura, Agrupació Sardanista, Tam Tam 
Llops i Toc de Corn, de l'equipament 
municipal la Rua, Centre de producció de 
Cultura Popular i Tradicional de superfície 
construïda, total de 1420 m2, situat al carrer 
Ignasi Iglesias 

Diables de 
Cornella, Foment 
de la Cultura, 
Agrupació 
Sardanista, Tam 
Tam LLops i Toc 
de Corn 

22-03-2013 Junta de 
Govern 

027 Atorgar Llicència d'ocupació temporal, de la 
cessió d'ús a precari d'un espai de 160,05 m2, 
a favor de l'entitat "Associació Botiga 
Solidària de Cornellà de Llobregat" de la Nau 
en edifici Can Bagaria situada a la Carretera 
d'Esplugues, 169, per a destinar-lo a les 
tasques pròpies de l'entitat  

Associació Botiga 
Solidària 

15-11-2013 Junta de 
Govern 

028 Aprovar la cessió d'ús a precari, a favor de 
l'Associació per a la defensa dels animals de 
companyia de Cornellà (ADACC) de la nau 5 
(188,10 m2) de la finca D (registral 53760) al 
conjunta Can Bagaria, ubicada a la carretera 
d'Esplugues 169. 

Associació per a 
la defensa dels 
animals de 
companyia de 
Cornellà (ADACC) 

08-07-2016  Junta de 
Govern 

029 Aprovar la cessió d'us a precari, a comptar 
des del dia de la formalització del conveni, a 
favor de l'Associació Botiga Solidària de 
Cornellà de la nau 3 (455 m2) de la finca D 
(registral 53760) al conjunt Can Bagaria 
ubicada a la Carretera d'Esplugues 169. 
 
 

Associació Botiga 
Solidària  

08-07-2016 Junta de 
Govern 

030 Aprovar la cessió d'ús a precari, a favor de 
l'Associació Progat  Cornellà dels locals 
11(114,45 m2) i 11 B (48,62 m2) de la finca EF 
(registral 53761) al conjunt can Bagaria , 
ubicats a la carretera d'Esplugues, 169  

Associació Progat 
de Cornellà  

08-07-2016 Junta de 
Govern 

031 Cedir l'ús de forma gratuïta i a precari del 
local del qual es arrendatari. situat al carrer 
Sant Jerònim 41 de Cornellà de Llobregat, a 
l'Associació de Veïns del Barri Riera, per 
destinar-lo al desenvolupament de les 
tasques organitzatives i socials pròpies de la 
Entitat 

Associació de 
Veïns del Barri 
Riera  

17-05-2013  Junta de 
Govern 

032 Cedir l'ús a precari, de l'espai de propietat 
municipal situat a la planta baixa de l'antic 
col·legi Roger de Llúria situat a la Plaça 
Almogàvers s/n de Cornellà de Llobregat. 
L'espai té una superfície de 133,30 m2 ubicat 

APRODICO 28-11-2001 Junta de 
Govern 
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a la planta baixa amb entrada directa des del 
vestíbul de l'edifici, consta de dues aules dos 
despatxos i un vestíbul de distribució, a 
l'entitat APRODICO, per portar a terme les 
funcions pròpies de l'esmentada Entitat 

033 Cedir l'ús, a precari d'un local situal a la 
planta baixa de  l'antic Col.legi Roger de 
Lluria, situat a la planta baixa de l'antic 
Col.legi Roger de Lluria, situat a planta baixa 
de l'antic Col.legi Roger de Llúria situat a la 
plaça Almogàvers s/n, de Cornellà de 
Llobregat, a l'Esplai Jump de Sant Ildefons. 

Esplai Jump de 
Sant Ildefons  

12-06-2002 Junta de 
Govern 

034 Cessió de l'ús de forma gratuïta i amb 
caràcter de precari, a l'Entitat Asociación de 
Vecinos de Sant Ildefonso, de la edificació 
annexa al Col·legi Públic de Sant Ildefons , 
que té accés pel Passatge Federico Garcia 
Lorca s/n de 137 m2 de superfície  

Asociación de 
Vecinos de San 
Ildefonso de 
Cornellà  

28-07-1993  Ple 
Municipal 

035 Cessió de l'ús a precari d'un local situat a la 
planta baixa de l'edifici situat a l'avinguda de 
Línia Elèctrica número 13, de Cornellà de 
Llobregat, a l'Associació Familiars Alzheimer 
del Baix Llobregat  

Associació de 
Familiars 
D'Alzheimer del 
Baix Llobregat. 

28-11-2001 Comissió 
de Govern 

036 Aprovar la cessió d'us comú especial a precari 
i amb caràcter gratuït  mitjançant 
l'atorgament d'una llicència d'ocupació 
temporal de conformitat a favor del 
Departament Social i Família  de la 
Generalitat de Catalunya, d'espais a la planta 
primera del Centre Cívic de Sant Ildefons  

Departament de 
Benestar Social i 
Família de la 
Generalitat de 
Catalunya  

02-10-2015  Junta de 
Govern 
Local 

037 Acord relacions comunitat de propietaris 
C/OSONA 1-3-5 en relació serveis Ludoteca El 
Dau  

Comunitats de 
Propietaris Osona 
1-3-5  

18-10-1993 Alcaldia 

038 Cessió de forma gratuïta  amb caràcter de 
"precari" a l'entitat Club Cornella Atlètic 
d'una part de l'edificació annexa a  l'estadi de 
87 m2 de superfície situat al carrer Sant 
Jerònim  

Club Cornella 
Athlètic 

28-07-1993 Ple 
Municipal 

039 Cessió de forma gratuïta  amb caràcter de 
"precari" a l'entitat  club Hockey d'un despatx 
al Pavelló Esportiu Sant Ildefons 

Club Hockey Sant 
Ildefons  

28-07-1993 Ple 
Municipal 

040 Cessió d'un Espai a precari de Local al Carrer 
Conca de Bárbera, 3 baixos al Club Esportiu 
Fontsanta Fatjo 
 
 

Club Esportiu 
Fonstana Fatjo 

28-07-1993 Ple 
Municipal 

041 Cessió d'un espai a precari de local en Carrer 
Emporda S/n (despatx) a Club Petanca  "La 
Miranda" 
 

Club Petanca "La 
Miranda" 

28-07-1993 Ple 
Municipal 

042 Cessió d'un espai a precari de local al Carrer Club Ràpid 28-07-193 Ple 



 80 

Pavello esportiu Sant Ildefons/avgda. Linia 
Elèctrica. 

Handbol Cornellà  Municipal 

043 Cessió Gratuïta a favor de la Comunitat 
Islàmica de Llobregat, Mesquita Al-Tauba, de 
parcela de superfície de 1193 m2 i de forma 
lleugerament rectangular situada al Carrer 
Cireres  de Cornella de LLobregat, per ús 
cultural, religiós i docent 
Mezquita 

Comunitat 
Islàmica de 
Cornellà de 
Llobregat, 
Mesquita al 
Tauba. 

29-07-2005 Ple 
Municipal 

044 Cessió anticipada a favor de l'Ajuntament de 
finca de 7429 m2 que es corresponent amb la 
superfície necessària per a procedir a la 
instal·lació de l'equipament esportiu a la zona 
Ribera-Est 

Nargam S.A.    

045 Cessió d'un local de característiques 
adequades per l'establiment d'un Parc de 
Bombers al Municipi de Cornellà de Llobregat 
situat al Carrer Ignasi Iglesias S/N  
 

Generalitat de 
Catalunya 
(Bombers) 

27-04-2006 Ple 
Municipal 

046 Cessió de l'esapi de les antigues estacions 
d'Almeda i Cornellà aixi com el traçar 
ferroviari que ha restat en desús com a 
consequència del nou traçat soterrat, per part 
de Ferrocarrils de la Genealitat de Catalunya  
 
 

Generalitat de 
Catalunya 
(Ferrocarrils de la 
generalitat 

26-05-1979 Ple 
Municipal 

047 Cessió de la tercera planta del Mercat Centre 
de 416 m2 terrassa a part, restant 
condicionada la cessió a que  el be cedit sigui 
destinat al desenvolupament en el mateix de 
les activitats pròpies de l’Entitat. 

Esplai Vol i Vol 26-10-1995 Ple 
Municipal 

048 Aprovar la cessió de l'ús, que origina una 
situació de possessió precària essencialment 
revocable per raons d'interès públic, dels 
terrenys en el subsòl del Parc de Rosa Sensat, 
a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA S.L. dues 
estacions transformadores (CT34945 i 
CT34944) 

Endesa 
Distribución 
Elèctrica  

15-10-2003 Junta de 
Govern 

049 Cessió d'ús mitjançant atorgament de la 
llicència d'ocupació temporal pel termini de 
50 anys de la porció de 10,80 m2 ubicada a 
l'Avinguda Salvador Allende cantonada amb 
el carrer Almogàvers de conformitat amb 
l'article 57 del Reglament de Patrimoni a 
favor d'Endesa Distribución Elèctrica S.L.U.  

Endesa 
Distribución 
Elèctrica 

21-12-2012 Junta de 
Govern 
Local 

050 Cessió de les cel·les de MT (entrada de línia; 
Sortida de línia; Entrega a Instal·lació del 
client) a complex esportiu Can Mercader  
conforme al Capítol Segon del Título III 
(Distribució) del RD 1955/2000 de 1 de 
desembre, pel que s'assigna a l'empresa 

Endesa 
Distribución 
Elèctrica S.L.U. 

24-10-2011  Junta de 
Govern 
Local. 
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distribuïdora la responsabilitat  de la 
explotació de la xarxa de distribució . 

051 Cessió d’ús  mitjançant l’atorgament de 
llicència d’ocupació temporal pel termini de 
50 anys de les porcions de 10,68 m2 i 14,64 
m2 ubicades als carrers Isabel Aunión i Primer 
de maig 

Endesa 
Distribución 
Elèctrica, S.L.U. 

14-6-2013 Junta de 
Govern 
Local 

052 Cessió d’ús, que origina una situació de 
possessió precària essencialment revocable 
per raons d’interès públic,  de terreny al 
costat de la Plaça Catalunya/carrer Empordà 

Endesa 
Distribución 
Elèctrica, S.L.U. 

15-10-2003 Junta de 
Govern 
Local 

053 Cessió d’ús  mitjançant l’atorgament de 
llicència d’ocupació temporal pel termini de 
50 anys d’un centre de transformació ubicat 
al costat del Camp de Fútbol al costat del 
carrer del Riu 

Endesa 
Distribución 
Elèctrica, S.L.U. 

20-10-2010 Consell 
Municipal 
de la Plana 
del Galet 

054 Cessió d’ús mitjançant l’atorgament de 
llicència d’ocupació temporal d’una porció de 
terreny situat all carrer Frederica Montseny  

Endesa 
Distribución 
Elèctrica, S.L.U. 

09-09-2009 Junta de 
Govern 
Local 

055 Cessió del local de la Plaça de la Figuera  Endesa 
Distribución 
Elèctrica S.L.U   

27-7-2005 Junta de 
Govern 
Local 

056 Cessió d’Ús a precari mitjançant l’atorgament 
de llicència d’ocupació temporal d’una 
estació de recàrrega per a vehicles elèctrics al 
carrer Baltasar Oriol cantonada amb 
l’Avinguda Pablo Picasso 

Area 
Metropolitana de 
Barcelona 

06-03-2015 Junta de 
Govern 
Local 
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V 
 

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