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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

ACTA NÚM. 5/2021 

 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 5 DE 
FEBRER DE 2021. 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les nou hores i trenta minuts, 
del dia 5 de febrer 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, el Secretari Gral. Accidental. 
 
 

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 
 
 
Secretari Gral. Accidental         Sr. Jesús Chacón Murillo. 
 
Interventor                                Sr. Juan Ramón Sagalés Guillamón 

 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA 

 
Secretària General           Sra. Carmen Alonso Higuera. 
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COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 
 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ  
 
Punt dotzè.- Prendre coneixement dels convenis de col·laboració subscrits 
per l’Ajuntament de Cornellà Públic, amb vigència indefinit o amb situació 
de pròrroga tàcita per temps indefinit, que han quedat sense efectes  amb  
l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector. 
 

Pendre coneixement dels convenis  
que han quedat sense efectes per 
la Llei 40/2015 d’1 d’octubre 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
La entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic, va suposar un nou règim jurídic dels convenis de col·laboració subscrits  per  
les Administracions Públiques i els Organismes públics i Entitats de dret públic 
vinculats o dependents d’aquestes, entre sí, o amb subjectes de dret privat per a un fi 
comú que, entre d’altres aspectes i llevat d’excepcions previstes a les lleis, va limitar 
la seva durada a un màxim de quatre anys, susceptible de pròrroga per un màxim de 
quatre anys mes.   
 
Atès que la disposició addicional 8ª de la Llei 40/2015, va establir un règim transitori 
d’adaptació dels convenis subscrits amb anterioritat a la seva entrada en vigor, amb 
la expressa previsió que respecte dels convenis o encàrrecs de gestió de duració 
indefinida o que estiguessin en situació de pròrroga tàcita per temps indefinit, la seva 
manca d’adaptació expressa abans del dia 2 d’octubre de 2019 produiria la seva 
adaptació tàcita automàtica i, per ministeri de la Llei, quedarien sense efectes el dia 2 
d’octubre de 2020. 
Atès que en execució de les referides disposicions legals aquest Ajuntament ha 
realitzat les activitats següents: 
 

- Aprovar, mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 30 d’octubre de 
2020, la modificació de la naturalesa jurídica del convenis de col·laboració 
subscrits amb anterioritat a la entrada en vigor de la llei 40/2015 que tenien 
per objecte la formalització d’operacions de naturalesa patrimonial, que en 
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l’actualitat tenen únicament la condició de documents administratius de 
formalització dels actes patrimonials que constitueixen al seu objecte. 
 

- Considerar que si be els convenis subscrits amb vigència indefinida per 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat reguladors del règim jurídic  de les 
delegacions de competències intersubjectives relacionades amb la  gestió i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals i de recaptació en la 
Diputació de Barcelona, han restat sense efectes per aplicació d’aquest règim 
transitori, en canvi, continuen vigents les delegacions efectuades, en haver 
estat aprovades per acord plenari específic independent dels d’aprovació dels 
convenis. 

 
En canvi, de la documentació obrant en aquesta Secretaria General, la qual va ser 
ratificada pels responsables dels corresponents departaments gestors, es desprèn que 
no s’ha produït l’adaptació expressa del termini de durada de cap conveni ni encàrrec 
de gestió subscrit per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat amb caràcter indefinit o 
en situació de pròrroga tàcita per temps indefinit, del que es deriva que, per 
imperatiu legal, han quedat sense efectes de forma automàtica el passat dia 2 
d’octubre de 2020 els convenis de col·laboració que es relacionen a la part resolutiva 
d’aquest Acord. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el 2 de juliol de 2019 i que va ser publicada en el butlletí Oficial de la 
Província de data 18 de juliol de 2019 , el Tinent d’Alcalde d’Economia i Administració 
proposa la adopció dels següents, 
 
comptar del passat dia 2 d’octubre de 2020, han quedat sense efectes els convenis de 
col·laboració subscrits per l’Ajuntament de Cornellà amb anterioritat a la entrada en 
vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic amb 
vigència indefinit o amb situació de pròrroga tàcita per temps indefinit, que es 
relacionen a l’annex I del present acord. 
 
Segon.-  Notificar el present acord als Departaments gestors i a les parts interessades, 
pel seu coneixement i efectes.  
 
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 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. 
 
 

Nº CONV D.APROVACIÓ DESCRIPCIÓ ENTITAT  

    SUBMINISTRAMENT INFORMACIÓ 
TRIBUTÀRIA (ANY 2003) 

AGENCIA TRIBUTÀRIA 
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    COL·LABORACIÓ AMB LA GESTIÓ 
CADASTRAL 

CADASTRE 

    RECAPTACIÓ EXECUTIVA DIPUTACIÓ BCN 

    CESSIÓ LOCAL DIPUTACIÓ BCN 

    GESTIÓ I RECAPTACIÓ IVTM  DIPUTACIÓ BCN 

    AMPLIACIÓ CRÈDITS INCOBRABLES DIPUTACIÓ BCN 

    RECAPTACIÓ TAXA TINENÇA ANIMALS I 
HORTS URBANS 

DIPUTACIÓ BCN 

    IMPLANTACIÓ PROGRAMA WINCEM 
GESTIÓ RECURSOS ENERGÈTICS 

GENERALITAT   

    CONVENI COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA 
CONTROLS D'ALCOHOLÈMIA AMB 
APORTACIÓ D'ETILÒMETRE 

GENE. SERVEI CATALÀ TRÀNSIT 

    MILLORAR DOTACIÓ CABINES 
TELEFÒNIQUES VIA PÚBLICA 

TELEFÒNICA ESPANYA, SAU 

20040061 01/12/2004 CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ PER A 
LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ADREÇADES 
A L'OCUPACIÓ,  PER A ESTUDIANTS. 

DRECERA COOPERATIVA D'INICIATIVA 
SOCIAL SCCL 

2050009 23/05/2005 CONVENI PER A LA REALITZACIÓ DE 
PRÀCTIQUES CURRICULARS EN EMPRESSES 
I INST. PER A ESTUDIANS DE 1 I 2º CICLE 

UNIVERSITAT BCN- FACULTAT 
PEDAGOGIA 

20050010 20/04/2005 CONVENI DE COL.LABORACIÓ EN MATERIA 
DE CONTROLS DE VELOCITAT AMB 
APORTACIÓ D'APARELL CINEMOMETRE  

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT                          

20050021 01/06/2005 CONVENI ENTRE L’AJ. CORNELLÀ, 
EMDUCSA I SIEMENS, S.A. PER A LA CESSIÓ 
GRATUÏTA DE TERRENYS AFECTATS DE 
VIALITAT PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL 
CARRER SEVILLA, TRAM COMPRÈS ENTRE 
ELS CARRERS DE JOAN MARAGALL I 
D’ALACANT 

EMDUCSA - SIEMENS 

20050027 13/07/2005 CONVENI MARC PER A LA REALITZACIÓ DE 
PRÀCTIQUES CURRICULARS EN EMPRESES I 
INSTITUCIONS PER A ESTUDIANTS DE 
TERCER CICLE DE LA FACULTAT DE 
PSICOLOGIA. 

UNIVERSITAT DE BARCELONA                          

20050031 27/07/2005 CONVENI DE COL.LABORACIO, DESTINAT A 
ASSOLIR UNA COL.LABORACIÓ EN L'ÀMBIT 
DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LES 
INSTAL.LACIONS QUE PERMETI UNA 
GESTIÓ COORDINADA  PER L'OCUPACIÓ A 
LA VIA PUBLICA AMB INSTAL.LACIÓS PER A 
CONDUCCIONS DE SERVEIS DE 
SUBMINISTRAMENT 

SOCIETAT GENERAL D'AIGÜES DE 
BARCELONA             

20050037 28/04/2005 CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L’AJ. DE 
CORNELLÀ I L’EMPRESA PROELEC, S.L. 
RELATIU AL POLÍGON D’ACTUACIÓ 2A 
DELIMITAT PEL C/ SABINA MITJAVILA, LA 

PROELEC, SL 
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CTRA. D’ESPLUGUES I C/ DELS CIRERERS 

20050039 28/04/2005 CONVENI COL·LABORACIÓ DE CESSIÓ 
ANTICIPADA DE LA FINCA DE 1965 M2, 
AMB ANTERIORITAT A L’APROVACIÓ I 
EXECUCIÓ PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ 
MODALITAT DE COMPENSACIÓ PER 
CONCERTACIÓ PER A DESTINAR-LA A LA 
CONSTRUCCIÓ DE LA SEU DELS MOSSOS 
D’ESQUADRA. 

NARGAM, SA 

20050056 15/12/2005 CONVENI COL·LABORACIÓ PEL FOMENT 
PLA EDUCATIU DE L'ENTORN 

DIVERSES ENTITATS-PLA EDUCATIU 
D'ENTORN 

20050061 07/12/2005 CONVENI DE COL.LABORACIÓ RELATIU A 
LES CONNEXIONS AL SISTEMA 
D'INFORMACIÓ POLICIAL SIP 

DIRECCIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT 
CIUTADANA 

20050065 28/07/2005 CONVENI DE COLABORACIÓ PER PORTAR A 
TERME LA CESSIÓ D'UN TERRENY PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DE LA COMISSARIA, PER A 
LA POLICIA DE LA GENERALITAT- MOSSOS 
D'ESCUADRA 

DEPARTAMENT D'INTERIOR 
GENERALITAT 

20060001 03/02/2006 CONV. COL·LABORACIÓ PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS QUE 
PROMOGUIN LA IGUALTAT 
D'OPORTUNITATS I CONEIXEM. PER LES 
DONES 

FUNDACIÓ CONSERVATORI DEL LICEU 

20060002 04/01/2006 CONVENI DE COL.LABORACIÓ REGULADOR 
DE LA CESSIÓ D'ÙS DE CARÀCTER GRATUÏT 
D'UN EQUIP SONOMÈTRIC HOMOLOGAT 
PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ. 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA - XARXA 
BARCELONA MUNICIPIS 

20060004 15/02/2006 CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER 
COORDINAR L'OCUPACIÓ DE LA VP AMB 
INSTAL·LACIONS PER A CONDUCCIONS DE 
SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS 

TELEFÒNICA ESPANYA, SAU 

20060005 07/02/2006 CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA 
D'INFORMACIÓ DE PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC 

MANCOMOUNITAT DE MUNICIPIS DE 
L'ÀREA METROPOLITANA 

  19/05/2006 MANTENIMENT I NETEJA ESPAIS "JARDINS 
DE LA PAU 

AJUNTAMENT L'HOSPITALET LLOB. 

20060017 17/05/2006 CONV. COL·LABORACIÓ PER LA 
COORDINACIÓ DE DIVERSES ACTUACIONS 
A LES ZONES LIMÍTROFES BARRI CENTRE 
L'HOSPITALET I ALMEDA DE CORNELLÀ 

AJUNTAMENT L'HOSPITALET LLOB. 

20060027 03/05/2006 CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA 
REALITZACIÓ DE PRACTIQUES 
CURRICULARS DELS ALUMNES DINS DE LA 
LLICENTIATURA DE CIÈNCIES DE 
L'ACTIVITAT FISICA I L'ESPROT, PER 
COMPLETAR LA SEVA FORMACIÓ EN 

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ 
FÍSICA DE CATALUNYA   
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L'ÀMBIT LABORAL. 

20060030 14/06/2006 CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A 
L'EXPEDICIÓ TELEMÀTICA DE VOLANTS DEL 
PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS 

CONSORCI ADM.OBERTA CATALUNYA 

20060031 14/06/2006 CONVENI COL·LABORACIÓ SOBRE LA 
XARXA D'INFORMACIÓ DE SERVEIS 
SOCIALS D'ATENCIO PRIMÀRIA 

DIPUTACIÓ BCN 

20060036 24/07/2006 CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A 
L'ESTABLIMENT DEL MARC D'ACTUACIÓ EN 
MATÈRIA DE PROJECTES DE RECERCA I 
INVESTIGACIÓ 

FUNDACIÓ SANT JOAN DE DEU I 
ALTRES 

20060047 12/07/2006 CONVENI RELATIU A LA PASAREL·LA DE 
VIANANTS CONTRUÏDA SOBRE EL RAMAL 
DE MERCADERIES I EL RIU LLOBREGAT 

ADIF-CONSELL COMARCAL BAIX 
LLOBREGAT- AJ. S.BOI 

20060049 26/07/2006 CONVENI MARC DE COL.LABORCIÓ PER A 
LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES 
CURRICULARS DELS ALUMNES DE TREBALL 
SOCIAL, EDUCACIÓ SOCIAL I DE 
POSTGRAUS I MÀSTERS, PER TAL 
D'AFAVORIR I COMPLETAR LA SEVA 
FORMACIÓ EN L'ÀMBIT LABORAL 
 

ESCOLES UNIVERSITÀRIES DE TREBALL 
SOCIAL I EDUCACIÓ PERE TARRES. 
UNIVERSITAT RAMÓN LLUL 

20060052 26/07/2006 CONVENI MARC DE COOPERACIÓ PER A LA 
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES DELS 
ALUMNES DEL CENTRE  PER TAL 
D'AFAVORIR I COMPLETAR LA SEVA 
FORMACIÓ AMB ESTADES DE PRÀCTIQUES 
EN L'ÀMBIT LABORAL. 

CENTRE ASSOCIAT DE LA UNED DE 
TERRASSA             

20060053 26/07/2006 CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ DE 
PRÀCTIQUES CURRICULARS DELS 
ESTUDIANTS DE DRET 

UNIVERSITAT POMPEU FABRA 

20060056 04/10/2006 CONVENI DE COORDINACIÓ I 
COL.LABORACIÓ EN MATÈRIA DE 
SEGURETAT PÚBLICA I POLICIA 

GENERALITAT DE CATALUNYA - 
INTERIOR                

20060057 18/10/2006 CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER 
A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES 
CURRICULARS AMB ELS ESTUDIANTS DE 
MAGISTERI, PER TAL DE COMPLETAR LA 
SEVA FORMACIÓ EN L'ÀMBIT LABORAL. 

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE 
CATALUNYA             

20060065 31/10/2006 CONVENI COL·LABORACIÓ PER A LA 
PROMOCIÓ DE L'ACCÉS DELS JOVES A 
L'HABITATGE 

GENERALITAT CAT-DEPART. 
PRESIDÈNCIA 

20060070 01/12/2006 CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ 
RELATIU A LA PROMOCIÓ DEL PLA 
"ESPORT A L'ESCOLA" 

CONSELL ESPORTIU BAIX LLOB. 
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20070008 22/02/2007 CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L’AJ. 
CORNELLÀ I LA JUNTA DE COMPENSACIÓ 
DEL POLÍGON ÚNIC DEL PLA PARCIAL DE 
LA PLANA DEL GALET RELATIU AL 
PROJECTE D’EXPROPIACIÓ PEL SISTEMA DE 
TAXACIÓ CONJUNTA DELS TERRENYS 
COMPRESOS ENTRE L’ACTUAL CRT. DEL 
PRAT, EL CINTURÓ DEL LITORAL I LA 
PROLONGACIÓ DE LA AV. MARESME 

JUNTA DE COMPENSACIÓ PLANA DEL 
GALET 

20070009 22/02/2007 CONVENI URBANÍSTIC EN L’ÀMBIT DEL 
SECTOR ANOMENAT “TINTES ESPECIALES” 
A CORNELLÀ 

TINTES ESPECIALES - DIVERSOS 
PROPIETARIS 

20070011 21/02/2007 CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER A 
L'IMPULS I EL DESENVOLUPAMENT DE LA 
INTEROPERABILITAT DELS SISTEMES 
D'INFORMACIÓ DE LES AAPP 

GENERALITAT CAT- LOCALRET- AJ. 
BCN 

20070012 21/03/2007 CONVENI DE COL·LABORACIÓ QUE TÉ PER 
OBJECTE REGULAR EL DOMINI PÚBLIC 
ADSCRIT AL SERVEI PÚBLIC DE 
TRANSPORTS TRAMVIARI DE VIATGERS, LA 
ZONA DE PROTECCIÓ, EL MANTENIMENT 
DE LA INFRAESTRUCTURA.... 

SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT 

20070017 29/03/2007 CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER LA 
PROMOCIÓ, EXECUCIÓ I MANTENIMENT 
DE LES OBRES D’UNA BASSA DE RETENCIÓ 
A LA PLANA DEL GALET 

ENTITNAT METROPOLITANA DE 
SERVEIS HIDRAULICS I TRA 

20070023 09/03/2007 CONVENI EN MATERIA DE GESTIÓ DE LA 
TARJETA ROSA METROPOLITANA 

ENTITAT METROPOLITANA DEL 
TRANSPORT 

20070038 10/10/2007 CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER A 
LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES 
CURRICULARS DELS ESTUDIANTS 
D'ENSENYAMENT D'EDUCACIÓ SOCIAL 

UNIVERSITAT BCN- FACULTAT 
PEDAGOGÍA 

20080001 02/01/2008 CONVENI MARC DE PRÀCTIQUES 
CURRICULARS EN EMPRESES I 
INSTITUCIONS PER A ESTUDIANTS DE 
POSTGRAU 

UNIVERSITAT BCN 

20080006 13/02/2008 CONVENI MARC REGULADOR DE LA 
PROMOCIÓ DEL PLA CATALÀ ESPORT A 
L'ESCOLA. 

CONSELL ESPORTIU DEL BAIX 
LLOBREGAT -I ELS CENTRES DOCENTS: 
IES MARIA AURÈLIA CAPMANY; IES 
FRANCESC MACIÀ; IES ESTEVE 
TERRADES; IES JOAN MIRÓ; CEIP SANT 
ILDEFONS, CEIP TORRE MIRANDA I 
CEIP IGNASI IGLESIAS. 

20080007 08/04/2008 CONVENI DE COL·LABORACIÓ RELATIU AL 
DOCUMENT DE "NOMENAMENT DE 
CONTRACTISTA"  

GREMI DE CONSTRUCTOR D'OBRES 
DEL BAIX LLOBREGAT 
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20080013 27/03/2008 CONVENI RELATIU A LA DELEGACIÓ 
ACORDADA PEL PLE MUNICIPAL DE DATA 
26 DE JULIOL DE 2007 DE LES FUNCIONS 
DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE MULTES DE 
CIRCULACIÓ. 
 
 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA - 
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT. 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA - XARXA 
BARCELONA MUNICIPIS 

20080014 09/04/2008 CONVENIS COL·LABORACIÓ PER AL 
FOMENT DEL PLA EDUCATIU DE L'ENTORN 

RUGBY CLUB CORNELLA I ALTRES-PLA 
EDUCATIU DE L'ENTORN 

20080020 04/06/2008 CONVENI DE COL·LABORACIÓ PEL 
DESENVOLUPAMENT DEL CURS ESCOLAR 
2007-2008, PER A LA REALITZACIÓ DEL 
CURS D'ACCÉS DIRECTE PER MAJORS DE 25 
ANYS (CAD) I ELS DOS CURSOS DE LA 
UNIVERSITAT DE LA GENT GRAN. 

UNED PROVINCIA DE BARCELONA                       

20080024 19/05/2008 CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER LA 
PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE 
D'INNOVACIÓ LOCAL LOCALRET 

LOCALRET 

20080029 20/12/2007 CONVENI ADHESIÓ AL CONSORCI DE 
TURISME DEL BAIX LLOBREGAT 

CONSORCI DE TURISME DEL BAIX 
LLOBREGAT             

20080031 09/10/2008 CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER LA 
MILLORA DE LA QUALITAT DE LA XARXA 
SANITARIA DE LA CIUTAT 

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT-
DEPARTAMENT SALUT 

20080030 16/07/2008 CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA 
PROMOCIÓ I SUPORT A L'ESPORT A 
AQUESTA CIUTAT MITJANÇANT EL 
PROGRAMA "CORNELLÀ PEL CIVISME". 

CONSELL ESPORTIU DEL BAIX 
LLOBREGAT                

20080037 03/09/2008 CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER A 
LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES 
CURRICULARS AMB ELS ESTUDIANTS DE 
L'INSTITUT PER TAL D'AFAVORIR I 
COMPLETAR LA SEVA FORMACIÓ EN 
L'ÀMBIT LABORAL. 

FUNDACIÓ PERE TARRÉS                              

20080041 29/10/2008 IMPLANTACIÓ MESURES AMBIENTALS QUE 
AJUDIN A COMPENSAR LES EMISIONS DE 
CO2 MITJANÇANT LA PLANTACIÓ 
D'ARBRES EN DIFERENTS ZONES CORNELLÀ 
LLB. I EL PRAT 

AJUNTAMENT EL PRAT LLOB.-RCD 
ESPANYOL-FUNDACIÓ ARBO 

20080050   CONVENI COL·LABORACIÓ PER A LA 
GESTIÓ DE LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS 

DIPUTACIÓ BCN 

20080051 10/12/2008 ADHESIÓ A LA SUBSCRIPCIÓ DEL CONVENI 
MARC PER A LA PROMOCIÓ DEL PLA 
CATALÀ ESPORT A L'ESCOLA DEL CENTRES 
DOCENTS D'AQUESTA CIUTAT CEIP ARENY; 
CEIP ANSELM CLAVÉ I CEIP JACINT 

CONSELL ESPORTIU DEL BAIX 
LLOBREGAT                
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VERDAGUER. 

20090005 10/01/2009 CONVENI DESTINAT A LA IMPLANTACIÓ 
DEL SISTEMA PÚBLIC DE MOBILITAT EN 
BICICLETA, ÀREA BICING 

ENTITAT METROPOLITANA DEL 
TRANSPORT 

20090029 15/07/2009 CONVENI COL·LABORACIÓ EN RELACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT D'ACTUACIONS 
VINCULADES A LA GESTIÓ DE L'ARXIU 
MUNICIPAL 

CONSELL COMARCAL BAIX 
LLOBREGAT 

20090040 14/04/2010 CONVENI PER L'ESTABLIMENT D'UN MARC 
FORMAL DE COL·LABORACIÓ EN EL 
PROGRAMA CARNET JOVE 

AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT 

20090041 21/10/2009 ADHESIÓ A LA SUBSCRIPCIÓ DEL CONVENI 
MARC PER A LA PROMOCIÓ DEL PLA 
CATALÀ ESPORT A L'ESCOLA DELS CENTRES 
DOCENTS D'AQUESTA CIUTAT. 
- IES MIQUEL MARTÍ I POL 
- CEIP ALEXANDRE GALÍ 
- CEIP MARI DE DÉU DE MONTSERRAT 

CONSELL ESPORTIU DEL BAIX 
LLOBREGAT                

20090051 11/01/2010 CONVENI PER ESTABLIR EL MARC DE 
COL·LABORACIÓ COM A MEMBRES DE LA 
XARXA D'OFICINES TÈCNIQUES LABORALS 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

20090057 23/12/2009 CONVENI PER A LA CREACIÓ D'UNA 
ESCOLA BRESSOL PÚB. DE TITULARITAT 
MUNICIPAL AMB DENOMINACIÓ ARC DE 
SANT MARTÍ 

GENERALITAT DE CATALUNYA - 
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ              

20090058 13/12/2009 CONVENI PER A LA CREACIÓ D'UNA 
ESCOLA BRESSOL PÚB. DE TITULARITAT 
MUNICIPAL AMB DENOMINACIÓ LA ROSA 
DELS VENTS 

GENERALITAT DE CATALUNYA - 
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ              

20090060 23/12/2009 CONVENI  DESTINAT A LA INSTAL·LACIÓ DE 
DOS PANELLS ELECTRÒNICS INFORMATIUS 
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT. 

AUTORITAT DEL TRANSPORT 
METROPOLITÀ                

20100001 08/01/2010 CONVENI DE CREACIÓ D'UNA ESCOLA 
BRESSOL PÚBLICA DE TITULARITAT 
MUNICIPAL AMB DENOMINACIÓ 
ESPECÍFICA CEL BLAU 

GENERALITAT CAT-DEPARTAMENT 
D'EDUCACIÓ 

20100004 03/03/2010 CONVENI  DE COL·LABORACIÓ PER A LA 
REDACCIÓ D'UN PLA LOCAL DE SEGURETAT 
VIÀRIA. 

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT                          

20100017 30/06/2010 CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA 
D'EDUCACIÓ AMBIENTAL 

GENERALITAT CAT-DEPARTAMENT 
D'EDUCACIÓ 
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20100022 23/09/2010 CONVENI DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE 
CERTIFICACIÓ DIGITAL COM ENTITAT DE 
REGISTRE 

AGÈNCIA CATALANA DE CERTIFICACIÓ 
(CATCERT) 

20100025 14/07/2010 CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA 
POSTA A DISPOSICIÓ D'ORDINADORS 
PERSONALS PER AL PROGRAMA PRODEP 

GENERALITAT CAT- DEPARTAMENT 
ACCIÓ SOCIAL 

20100026 14/07/2010 CESSIÓ DE L'ÚS DEL VEHICLE DE 
PROPIETAT MUNICIPAL TRANSFORMAT EN 
AMBULÀNCIA DE SUPORT VITAL  
VOLKSWAGEN GRAFTER 35 2.5 TDI 
MATRICULA 8413 GNB, AMB LA FINALITAT 
DE PRESTAR EL SERVEI D'ASSISTÈNCIA I 
TRANPORT SANITARI ALS  CIUTADANS DE 
CORNELLÀ DE LL. 

CREU ROJA DE CORNELLÀ 

20100037 18/01/2011 ADHESIÓ A LA SUBSCRIPCIÓ DEL CONVENI 
MARC PER A LA PROMOCIÓ DEL PLA 
CATALÀ DE L'ESPORT A L'ESCOLA DELS 
CENTRES DOCENTS D'AQUESTA CIUTAT 

CONSELL ESPORTIU DEL BAIX 
LLOBREGAT  I CEIPS               

20100046 11/01/2011 CONVENI MARC COL·LABORACIÓ EN 
MATERIA DE JOVENTUT 

CONSELL COMARCAL BAIX 
LLOBREGAT 

20110001 02/02/2011 CONVENI MARC DE COOPERACIÓ 
EDUCATIVA  PER A LA REALITZACIÓ DE 
PRÀCTIQUES DELS ALUMNES DEL CENTRE, 
PER TAL D'AFAVORIR LA SEVA FORMACIÓ 
AMB ESTADES DE PRÈCTIQUES EN L'ÀMBIT 
LABORAL. 

CENTRE ASSOCIAT DE LA UNED DE 
TERRASSA             

20110019 27/04/2011 CONVENI REGULADOR DE LA CESSIÓ D'ÚS 
D'UNA FINCA DE PROPIETAT MUNICIPAL 
DINTRE DE LA QUAL ES TROBA UN EDIFICI 

INSTITUT GAUDÍ DE LA CONSTRUCCIÓ 

20110030 20/05/2011 CONVENI ACCEPTANT LA CESSIÓ 
GRATUÏTA DELS BÉNS DE DOMINI PÚBLIC 
DE LES FINQUES REGISTRALS 50.694 I 
51.465 DEL REGISTRE DE LA PROPIETAT. 
(PLANA DEL GALET) 

ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT 

20110034 26/09/2011 CONVENI MARC PER A LA REALITZACIÓ DE 
PRÀCTIQUES CURRICULARS DE 
FISIOTERÀPIA. 

ESCOLA UNIVERSITÀRIA GIMBERNAT                    

20110044 12/12/2011 CONVENI PER A LA CREACIÓ D'UNA 
ESCOLA BRESSOL PÚBLICA DE TUTILARITAT 
MUNICIPAL AMB DENOMINACIÓ 
ESPECÍFICA TORRE DE LA MIRANDA 

GENERALITAT DE CATALUNYA- DEP. 
ENSENYAMENT 

20110045 19/12/2011 CONVENI DE COL·LABORACIÓ PEL FOMENT 
DEL PLA EDUCATIU DE L'ENTORN 

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA SANDOR 
CORNELLÀ 

20120005 23/03/2012 CONVENI PER L'ESTABLIMENT DEL MARC 
DE CONCERTACIÓ DELS PROCESSOS 
D'ADJUDICACIÓ DELS HABITATGES DE 
PROTECCIO OFICIAL DE PROMOCIONS 
DESENVOLUPADES PER LA GENERALITAT 
EN L'ÀMBIT DEL REGISTRE DE SOL·LICITATS 
D'HABITATGES PO EN EL MUNICIPI 

AGÈNCIA HABITATGE 
CATALUNYA/PROCORNELLÀ 
/AJUNTAMENT 
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20120002 06/02/2012 CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER A 
LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES 
EXTERNES DELS ENSENYAMENTS DE 
POSTGRAU O MÀSTERS. 

UNIVERSITAT DE BARCELONA                          

20120012 18/05/2012 CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER A 
LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES DELS 
ESTUDIANTS PARTICIPANTS EN ELS 
PROGRAMES D'ACCIONS FORMATIVES 
QUE LA FUNDACIÓ DUU A TERME, PER TAL 
D'AFAVORIR LA SEVA FORMACIÓ AMB 
ESTADES DE PRÀCTIQUES DE L'ÀMBIT 
LABORAL. 

FUNDACIÓ PRIVADA EL LLINDAR                       

20120025 27/07/2012 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ALS EFECTES 
DE DEFINIR I ESTRUCTURAR LES FUNCIONS 
DELS SERVEIS DE SEGURETAT I 
EMERGÈNCIES, TANT ELS INTERNS DEL 
METRO COM ELS QUE OPEREN A LA RESTA 
DEL TERRITORI MUNICIPAL, A FI DE 
COORDINAR ELS ESFORÇOS I AUGMENTAR 
LA SEGURETAT EN EL METRO I ACTUAR 
AMB MILLOR EFICÀCIA I EFICIÈNCIA 
DAVANT DE POSSIBLES CONTINGÈNCIES. 

FERROCARRIL METROPOLITÀ DE 
BARCELONA - TMB         

20120029 07/09/2012 CONVENI PER A LA CESSIÓ DE LES LÍNIES 
ELÈCTRIQUES AÈRIES DE BAIXA TENSIÓ 
QUE HAN ESTAT INTEGRADES AL PROJECTE 
D'OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER 
DE CINEMA  BEL. 

ENDESA DISTRIBUCIÓ, SLU 

20120030 07/09/2012 CONVENI COL·LABORACIÓ PER TAL DE 
REGULAR LES CONDICIONS EN QUÈ 
S'OFEREIX LA UTILITZCIÓ DEL SERVEI "E-
TAULER" 

CONSORCIO ADMINISTRACIÓ OBERTA 
CATALUNYA 

20120031 19/10/2012 CONVENI MARC DE COOPERACIÓ 
EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE LES 
PRÀCTIQUES CURRICULARS EXTERNMES 
DE LES DIFERENTS TITULACIONS 
ADSCRITES A LA FACULTAT DE DRET PER 
TAL D'AFAVORIR L'APRENENTATGE TEÒRIC 
I PRÀCTIC DE L'ESTUDIANT. 

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA                  

20130007 19/04/2013 CONVENI PER A LA CESSIÓ DE LES LÍNIES 
ELÈCTRIQUES AÌRIES DE BAIXA TENSIÓ 
QUE HAN ESTAT INTEGRADES AL PROJECTE 
D'OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER 
LLINARS DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. 

ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, 
S.L.U. 

20130014 30/05/2013 CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN RELACIÓ 
ALS EFECTES DE LA COMUNICACIÓ 
PREVISTA EN L'ARTICLE 254.5 DE LA LLEI 
HIPOTECÀRIA. COMUNICACIONS 
RELATIVES A L'IMPOST SOBRE 
L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS 
DE NATURALESA URBANA. 

REGISTRE DE LA PROPIETAT 
CORNELLÀ                  
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20130020 28/06/2013 CONVENI REGULADOR PER A LA INSERCIÓ 
SOCIOLABORAL EN EL MERCAT DE 
TREBALL DE PERSONES AMB MALALTIES 
MENTALS 

DIPUTACIÓ BARCELONA 

20130024 09/07/20013 CONVENI URBANÍSTIC ENTRE FOCIO, SL I 
L’AJ. CORNELLÀ REFERENT A LA 
TRAMITACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ DEL 
PGM-76 A L’ÀMBIT DISCONTINU FORMAT 
PER L’ENTORN DEL SECTOR SIEMENS, 
ENTORN C/SILICI, C/ ROSELL Ó I ALTRES  

FOCIO, SL 

20130026 12/07/2013 CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A 
L'ADHESIÓ A LA XARXA RESCAT DE 
RADIOCOMUNICACONS D'EMERGÈNCIES I 
SEGURETAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENT D'INTERIOR 
GENERALITAT 

20140008 13/12/2013 CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A 
L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT A LA XARXA 
DE RESCAT DE RADIOCOMUNICACIONS 
D'EMERGENCIES I SEGURETAT DE 
CATALUNYA 

GENERALITAT 

20140011 07/03/2014 CONVENI MARC DE COOPERACIÓ 
EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE 
PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES 
DELS ESTUDIANTS DE LA UNIVERITAT DE 
BARCELONA EN ENTITATS 
COL.LABORADORES 

UNIVERSITAT DE BARCELONA                          

20140012 30/04/2014 CONVENI DE COL.LABORACIÓ EDUCATIVA , 
PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES 
ACADÈMIQUES EXTERNES. 

FUNDACIÓ UNIVERSITAT POMPEU 
FABRA                  

20140013 30/04/2014 CONVENI BÀSIC BILATERAL PEL QUE ES 
FORMALITZA L'ADHESIÓ AL CONVENI 
ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'OA 
JEFATURA PROVINCIAL TRÀFIC I FEM 

ORGANISME AUTÒNOM JEFATURA 
CENTRAL DE TRÁFICO 

20140018 15/05/2014 CONVENI COL·LABORACIÓ PORTAL 
ESPORTIU BAIX LLOBREGAT 

CONSELL ESPORTIU DEL BAIX 
LLOBREGAT                

20140025 11/07/2014 CONVENI COL·LABORACIÓ PER FOMENTAR 
I PROMOCIONAR EL TURISME AL BAIX 
LLOBREGAT MITJANÇANT LA CAMPANYA 
"FES TURISME AMB EL TRAM 

CONSELL COMARCAL BAIX 
LLOBREGAT I ALTRES 

20140048 05/12/2014 ADHESIÓ AL PROGRAMA DE SUPORT A LA 
POLÍTICA D'ASSESSORAMENT I 
COOPERACIÓ EN MATÈRIA DE PATRIMONI 
DOCUMENTAL I ARXIUS MUNICIPALS DE 
L'OF. DE PATRIMONI CULTURAL DE L'ÀREA 
CULTURA DIPUTACIÓ 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

20150032 27/11/2015 CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA DE 
PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES 
DELS ESTUDIANTS A L'UNIVERSISTAT DE 
BARCELONA 

UNIVERSITAT DE BARCELONA                          

20150036 23/12/2015 CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA 
CREACIÓ D'UN FONS ESTRATEGIC TURÍSTIC 
COMARCAL 

CONSORCI DE TURISME DEL BAIX 
LLOBREGAT             
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... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt tretzè.- Autoritzar sol·licitut de Lorena Herrero Hernández de  
compatibilitat del seu lloc de treball en aquest Ajuntament amb una altra 
activitat per compte propi a temps parcial com a assessora per a l’empresa 
Lucia Irureta Branding Studio. 
 

Autoritzar sol·licitud de Lorena  
Herrero per compatibilitat  del 
seu lloc de treball amb una 
activitat de caràcter privat. 
 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 

20160004 04/03/2016 CONVENI REGULADOR DE L'ADHESIÓ A LA 
XARXA D'ARXIUS MUNICIPALS 

DIPUTACIÓ BCN 

20160007 31/05/2016 CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER AL 
SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ, 
NETEJA, MANTENIMENT, GESTIÓ I 
EXPLOTACIÓ PUBLICITARIA DE LES 
MARQUESINES ASSOCIADES A LES 
PARADES D'AUTOBUS DEL MUNICIPI 

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELON                    

20160010 29/04/2016 CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A 
L'ADQUISICIÓ D'EXPERIÈNCIA 
PROFESSIONAL EN EMPRESES PER A 
L'OCUPACIÓ JUVENIL A CATALUNYA  

SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA                    

20160027 01/09/2016 CAMPANYA TURÍSTICA DE RUTA AMB EL 
TRAM 

CONSORCI DE TURISME DEL BAIX 
LLOBREGAT             

20160030 21/10/2016 ADHESIÓ A LA XARXA DE MUSEUS LOCALS, 
MUSEU DE CAN MERCADER 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA                            

20160044 16/12/2016 CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA 
POSADA A DISPOSICIÓ I UTILITZACIÓ DE LA 
PLATAFORMA TELEMÀATICA XALOC. 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

20170010 30/03/2017 HABITATGE.  Modificació i ampliació de 
l'encomanda de gestió a favor de la 
societat municipal PROCORNELLA,  en 
relació amb la gestió d'habitatges privats 
de lloguer a persones en risc d'exclusió 
social. 

PROCORNELLA                                        
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Vista la declaració d'activitats presentada per la funcionària d’aquest Ajuntament, 
senyora Lorena Herrero Hernández, que ocupa la plaça de Cap de Premsa, adscrita al 
Departament de Premsa i Comunicació, mitjançant la qual sol·licita la compatibilitat 
del seu lloc de treball en aquest Ajuntament amb una altra activitat per compte propi 
a temps parcial, com a assessora per a l’empresa Lucía Irureta Branding Studio. 
   
Atès que la dedicació setmanal dels treballadors de l’ Ajuntament és de 37,5 hores, i 
que l'activitat per a la qual es sol·licita compatibilitat es desenvolupa amb una 
dedicació de 10 hores setmanals, 
 
Atès el que disposa en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del 
personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, i el Reial 
Decret 598/1985, de 30 d'abril, que desenvolupa l' esmentada Llei 53/1984, així com 
el Reglament del personal al Servei de les Entitats Locals, 
 
Atès que els criteris que s'estableixen en l' esmentada normativa sobre aquesta 
qüestió són: 
 

a) El desenvolupament d'un lloc de treball en l'àmbit privat no podrà impedir o 
menyscabar l'estricte compliment dels deures del personal al servei de 
l'Ajuntament, o comprometre la seva imparcialitat o independència. 

b) No poden ésser objecte de compatibilitat les activitats professionals que s'han 
de prestar a persones a les que s'està obligat a atendre en el 
desenvolupament del càrrec públic.  

 
Atès, que si l'activitat en el sector públic és plena o total, aquesta podrà 
compatibilitzar-se amb una activitat privada que suposi una jornada igual o inferior a 
la meitat de la pública. Si l'activitat en el sector públic és a temps parcial, es podrà 
compatibilitzar amb una activitat privada qualsevol que sigui la jornada que es 
realitzi en aquesta última, amb el límit, però, tant en aquest cas com en l'anterior, 
que la suma d'ambdues jornades no superi l'ordinària de l'Administració 
incrementada d'un 50% (56 hores i 15 minuts). 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions Plenàries acordades per aquest Ajuntament en sessió 
plenària el 20 de juny de 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, de data 2 de juliol de 2019, el President de la Comissió Informativa de 
Presidència i Economia proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Autoritzar la compatibilitat general sol·licitada per la funcionària d’aquest 
Ajuntament, senyora Lorena Herrero Hernández, que ocupa la plaça de Cap de 
Premsa, adscrita al Departament de Premsa i Comunicació, mitjançant la qual 
sol·licita la compatibilitat del seu lloc de treball en aquest Ajuntament amb una altra 
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activitat per compte propi a temps parcial, com a assessora per a l’empresa Lucía 
Irureta Branding Studio; en base a les consideracions al·legades a la part expositiva 
del present Dictamen i, en el ben entès que la interessada no podrà dedicar més de 18 
hores 45 minuts setmanals a l'activitat privada i haurà de posar en coneixement 
d'aquesta Corporació qualsevol canvi que es produeixi en les condicions de treball de 
l'activitat que es compatibilitza; havent-se de completar aquesta autorització general 
amb l’específica que s’assenyala en l’article 12 del Reial Decret 598/1985 de 30 
d’abril, 
 
Segon.- Aquesta autorització restarà sense efectes automàticament en els supòsits 
següents: 
 

- Si l'activitat privada impedeix o menyscaba l'estricte compliment dels deures de 
l'empleat o compromet a la seva imparcialitat o independència. 

- Si l'activitat privada té alguna relació amb els assumptes que es coneguin per 
raó del càrrec. 

- Si l'activitat privada es desenvolupa dins de la jornada laboral. 
- Si es produeix alguna modificació en les condicions de treball de les activitats 

objecte de la compatibilitat. 
 

Tercer.-  Aquesta autorització queda condicionada al compliment del l’art. 11 de la 
Llei 53/1984, i no podrà exercir activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, que es relacionin directament amb les desenvolupades per ella mateixa 
en l’àmbit dels expedients municipals. 
 
Quart.- Comunicar el present Acord a la interessada i al departament de Personal 
d’aquest Ajuntament i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, el que disposa l’article 8.g) de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern. » 
 

... 
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: 
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Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES MEDIAMBIENTALS I COMUNITÀRIES   
 
Urgent primer.- Aprovar el text del conveni de col·laboració del projecte 
singular “Jove, tu decideixes”  en el marc dels Projectes Singulars del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya, entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 

Aprovar el conveni del projecte 
“Jove, tu decideixes” 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Polítiques 
Mediambientals i Comunitàries , que textualment diu: 
... 
 
Atès el que s’estableix a les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya segons l’Ordre TSF/142/2018 de 3 d’agost, posteriorment 
l’Ordre TSF/217/2019 de 9 de desembre, de modificació de l'Ordre anteriorment 
esmentada, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars (SOC – 
SINGULARS) i la Resolució TSF/3520/2019, de 12 de desembre, per la qual s'obre la 
convocatòria anticipada per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions públiques 
destinades al finançament dels projectes singulars de la Línia 1, que promou el Servei 
Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC-SINGULARS 1) 
 
Atès que aquestes bases i convocatòria de subvenció regulen i fixen el finançament 
per als Projectes Singulars que tenen com a objectiu reforçar l’ocupabilitat i les 
competències professionals de les persones no ocupades i no integrades en els 
sistemes d’educació o formació, mitjançant dues línies d’actuacions Línia 1: 
Actuacions destinades a la millora de l’ocupabilitat; Línia 2: Experiències professionals 
per a joves participants a les actuacions de la Línia 1 amb l’objectiu d’adquirir 
experiències laboral. 
 
Vist que les sol·licituds de subvenció dels projectes singulars de la línia 1 es poden 
presentar de manera per diverses entitats agrupades en un sol expedient, i el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat com a entitat representant de l’agrupació del projecte 
singular “Jove, tu decideixes” va presentar la sol·licitud de subvenció al Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, i en data 6 d’agost de 2020                        es va publicar a l’E-
Tauler de la Generalitat de Catalunya la resolució definitiva de la convocatòria. 
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Vist que el conveni contempla que serà el Consell Comarcal del Baix Llobregat com a 
entitat sol·licitant de la subvenció en el marc del programa Singulars del SOC, qui 
transferirà a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat com a entitat participant en 
l’agrupació d’entitats la quantia atorgada per al desenvolupament de les accions 
d’orientació que es duran a terme des de l’Ajuntament i aquest executarà les accions 
previstes a la convocatòria objecte de la subvenció per tal de procedir al compliment 
dels objectius de les accions subvencionades.  
 
Vist que d’acord a aquesta resolució definitiva el projecte “Jove, tu decideixes” ha 
estat aprovat per un Import total de subvenció de 832.144,43 euros, distribuïdes en 
diferents ens i entitats, atorgant a l’ajuntament de Cornella de Llobregat en concepte 
d’Orientació una subvenció de  63.800,00 euros.  
 
Donat que les prestacions que constitueixen l’objecte del conveni no tenen caràcter 
contractual, tal com determina l’article 47.1 de la LRJSP. 
 
Vista la Memòria Justificativa del Cap de Polítiques d’Ocupació i l’informe del Cap 
Administratiu d’Educació i Política Social.  
 
Vist que es donen raons d’urgència de l’expedient. 
 
Atès que l’adopció d’aquest Acord es competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions en matèria Plenària acordades per aquest Ajuntament en 
sessió plenària el 2 de juliol de 2019, que va ser publicada al Butlletí de la Província de 
Barcelona de data 18 de juliol de 2019, la Presidenta de la Comissió Informativa a 
proposta del regidor delegat de Polítiques Comunitàries, una vegada dictaminat per 
la Comissió, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents, 
                                            

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració del projecte singular 
“Jove, tu decideixes”  en el marc de la convocatòria anticipada per a l'any 2020 de 
Projectes Singulars del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, i facultar al 
senyor Sergio Gómez Márquez,  regidor delegat de Polítiques Comunitàries, adscrit a 
l’Àrea de Polítiques Mediambientals i Comuntàries, per a la seva formalització, 
mitjançant la subscripció del document, el text literal del qual figura al final del 
present acord. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a les restants parts signants del conveni pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica Municipal, en compliment i amb l’abast del que disposen la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
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19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració i cooperació 
de la Generalitat, acompanyat d’una còpia de la seva formalització, dins dels tres 
mesos següents a aquesta, en els termes i als efectes previstos a la Resolució de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 2017. 
 
Cinquè.- Donar compte del present acord a la propera Comissió Informativa de 
Polítiques Socials i Comunitàries. 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT I 
EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT  PER A LA GESTIÓ DEL PROJECTE 
SINGULAR “JOVE, TU DECIDEIXES” EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA ANTICIPADA 
PER A L’ANY 2020 DE PROJECTES SINGULARS DEL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE 
CATALUNYA  
 
Sant Feliu de Llobregat, xxxxxxxx 2021 
 
REUNITS: 
 
D’una part, el Sr. Sergio Gómez Márquez, en qualitat de Regidor delegat de Polítiques 
Comunitàries de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, i en virtut de les facultats que 
li confereix l’acord de Junta de Govern Local de data  xxxxx , 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 . 
D’altra part, la Sra, Eva Maria Martínez Morales, en qualitat de Presidenta del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, i en virtut de les facultats que li confereix l’acord de 
Junta de Govern celebrada el 16 de novembre de 2020, assistit pel Sr. Lluís González 
Roig, Secretari Accidental d’aquesta entitat, que dóna fe de l'acte, 
 
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS: 
 
Primer.- Que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya va publicar en el DOGC la 
següent normativa: 
 

- RESOLUCIÓ TSF/3520/2019, de 12 de desembre, per la qual s'obre la 
convocatòria anticipada per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions 
públiques destinades al finançament dels projectes singulars de la Línia 1, que 
promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC-SINGULARS 1) (ref. BDNS 
487130). (DOGC  núm.  8027  publicat el  19/12/2019) 

- ORDRE TSF/217/2019, de 9 de desembre, de modificació de l'Ordre 
TSF/142/2018, de 3 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels 
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Projectes Singulars (SOC - SINGULARS). (DOGC núm.  8023  publicat el  
13/12/2019) 

- ORDRE TSF/142/2018, de 3 d'agost, per la qual s'estableixen les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al 
finançament dels Projectes Singulars. (DOGC núm.  7681  publicat el  
08/08/2018) 

 
Segon.-  Aquestes bases i convocatòria de subvenció regulen i fixen el finançament 
per als Projectes Singulars que tenen com a objectiu reforçar l’ocupabilitat i les 
competències professionals de les persones no ocupades i no integrades en els 
sistemes d’educació o formació, mitjançant la següent línia d’actuació: 
 
- Línia 1: Actuacions destinades a la millora de l’ocupabilitat. 
- Línia 2: Experiències professionals per a joves participants a les actuacions de la 

Línia 1 amb l’objectiu d’adquirir experiències laboral. 
 
Tercer.- La línia 1 contempla un seguit d’actuacions obligatòries i d’altres que són 
opcionals. Les actuacions obligatòries són aquelles que contempla la normativa, i 
concretament: 
 

- Orientació. Que inclourà l’assessorament individualitzat, orientació professional i 
en emprenedoria, informació laboral i acompanyament en la cerca d’ocupació. 
- Formació professionalitzadora. Aquesta formació ha d’estar ajustada a les 
necessitats de les persones participants: 
 Formació del Fitxer Català d’Especialitats Formatives. 
 Programes de Formació i Inserció (PFI). 
 Formació a mida, i que no estigui inclosa dins del Fitxer Català 

d’Especialitats Formatives. 
 
Les actuacions opcionals són: 
 

- Pràctiques no laborals destinades a persones joves qualificades sense experiència 
professional. 

- FP Dual. 
- Experiència professional vinculada al foment de la contractació. 
- Mobilitat internacional. 
- Prospecció laboral. 
 
La línia 2 té com actuacions subvencionables l’experiència professional realitzada a 
través d’un contracte laboral per a joves participants a les actuacions de la línia 1. 
 
 
Quart.- Cada projecte singular que opti a la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya ha de desenvolupar com a mínim les actuacions obligatòries de la línia 1, i 
si s’escau, aquelles actuacions opcionals que consideri més adient. 
 



 20

Cinquè.- Les sol·licituds de subvenció dels projectes singulars de la línia 1 es poden 
presentar de manera individual per les entitats definides com a beneficiàries de la 
subvenció o bé per diverses entitats agrupades en un sol expedient. 
 
Sisè.- En el supòsit que es presenti una agrupació d’entitats, totes les entitats tindran 
la condició de beneficiàries i estaran subjectes als drets i deures com a tals. Només 
una d’elles exercirà d’entitat perceptora i les altres tindran només la categoria de 
beneficiàries a efectes de l’Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost. 
 
L’entitat perceptora exercirà el paper de representant de l’agrupació durant tota la 
vida de la subvenció davant de l’Administració, i serà la que rebrà els pagaments i 
distribuirà a la resta d’entitats la part corresponent, alhora que coordinarà les 
diferents intervencions de les diferents entitats agrupades.  
 
La relació entre els membres de l’agrupació es regularà mitjançant conveni o un altre 
instrument jurídic equivalent entre les entitats agrupades, que detallarà els 
compromisos, així com els drets i deures de les parts. 
 
Setè.- A la comarca del Baix Llobregat, i d’acord a l’Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost,  
i la Resolució TSF/3520/2019, de 12 de desembre, es va acordar presentar una 
sol·licitud de subvenció per al projecte “Jove, tu decideixes” mitjançant la següent 
agrupació d’entitats: 
 

- Consell Comarcal del Baix Llobregat (entitat representant i coordinadora de 
l’agrupació) 

- Ajuntament de Castelldefels 
- Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
- Ajuntament d’Esparreguera 
- Ajuntament de Gavà 
- Ajuntament de Martorell 
- Ajuntament del Prat de Llobregat 
- Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
- Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
- Ajuntament de Sant Joan Despí 
- Ajuntament de Viladecans 
- Millenium Services Consulting, SL 
- Levelinstrukta SL 
- Sinergia, Team &Training, SL 
- Mercabarna 
- Gremi Baix Fundació 
- Vicris 208,S:L: 
- Formació i Treball Fundació Privada 
- PIMEC – Petita i mitjana empresa de Catalunya 
- AEBALL – Associación empresarial del Hospitalet y Baix Llobregat 
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Vuitè.- La sol·licitud del projecte anomenat “Jove, tu decideixes” es va presentar 
d’acord amb el Decret de Presidència 6/2020, de 15 de Gener de 2020, on el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat assumeix les funcions d’entitat coordinadora del 
projecte. D’acord al detall anterior l’import de subvenció total que es sol·licita per al 
projecte “Jove, tu decideixes” és de 883.047,10 euros. Amb l’objectiu d’adequar 
l’execució de les actuacions dels diferents projectes a les recomanacions sanitàries 
actuals, el dia 29 de maig es va publicar al Tauler electrònic de la Generalitat de 
Catalunya la RESOLUCIÓ per la qual s’estableixen instruccions sobre la incidència de 
les mesures derivades de la situació provocada per la COVID-19, en relació amb els 
PROJECTES SINGULARS de la Línia 1. 
 
Novè.-  En data 15 de gener de 2020 el Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a 
entitat representant de l’agrupació del projecte singular “Jove, tu decideixes” va 
presentar la sol·licitud de subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 
 
Desè.- En data 17 de juliol de 2020, el Servei d’Ocupació de Catalunya ha publicat a 
l’E-Tauler de la Generalitat de Catalunya la Proposta de Resolució Provisional de la 
Convocatòria Anticipada de subvencions per al finançament de Projectes Singulars, 
que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, per a l’any 2020.  
Aquesta Proposta de Resolució proposa l’atorgament per al projecte Jove, tu 
decideixes, promogut pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, un import de 
832.144,43€, amb la minoració corresponent a 11 mesos d’execució respecte a la 
sol·licitud inicial. 
 
Les entitats proposades com a beneficiàries de la subvenció amb un import atorgat 
provisional inferior a l’import sol·licitat han de presentar, en el termini de 10 dies 
naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la present proposta de 
resolució provisional, l’acceptació de la proposta provisional. 
D’acord a la resolució definitiva publicada al l’E-Tauler de la Generalitat de Catalunya 
el 6 d’agost de 2020, el projecte “Jove, tu decideixes” ha estat aprovat amb les 
principals característiques: 
 
- Import total de subvenció de 832.144,43 euros.  
- Número d’expedient SOC020/20/00094 
- Compromís d’inserció del 25% 
- Número de grups de joves: 12 
- Ràtio de joves per grup: 15 
- Total de joves participants: 180 

 
Onzè.-  La subvenció de 832.144,43 euros que ha estat atorgada al projecte “Jove, tu 
decideixes” té la següent distribució per entitat: 
 

Entitat Actuació Subvenció 
atorgada 

Ajuntament de Castelldefels Orientació 31.900,00 €  
Ajuntament de Castelldefels  Formació 26.180,00 €  
Ajuntament de Cornellà de Llobregat  Orientació 63.800,00 €  
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Ajuntament d’Esparreguera Orientació 31.900,00 €  
Ajuntament de Gavà Orientació 31.900,00 €  
Ajuntament de Martorell Orientació 31.900,00 €  
Ajuntament del Prat de Llobregat Orientació 33.275,00 €  
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat Orientació 63.800,00 €  
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat Formació 40.003,60 €  
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat Orientació 35.291,67 €  
Ajuntament de Sant Joan Despí Orientació 35.566,66 €  
Ajuntament de Viladecans Orientació 31.900,00 €  
Ajuntament de Viladecans Formació 32.347,00 €  
LevelInstrukta SL Formació 57.400,00 €  
Sinergia, Team &Training SL Formació 39.246,00 €  
Gremibaix Fundació Formació 20.262,00 €  
Mercados de Abastecimiento de Barcelona 
SA 

Formació 18.145,50 €  

Vicris 2008 SL Formació 14.760,00 €  
Formació i Treball Fundació Privada Formació 10.701,00 €  
MillenniumInstructing SL Formació 13.170,00 €  
PIMEC Prospecció 47.850,00 €  
AEBALL Prospecció 47.850,00 €  
Consell Comarcal del Baix Llobregat Coordinació 45.936,00 €  
Consell Comarcal del Baix Llobregat Personal de suport 27.060,00 € 
 TOTAL 832.144,43 

€ 
 
Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a l’eficàcia d’aquest Conveni 
que subscriuen amb les següents, 
 
CLÀUSULES: 
 
PRIMERA.-  L’objecte d’aquest Conveni és establir els termes de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per al 
desenvolupament de les actuacions previstes al projecte singular “Jove, tu decideixes” 
en el marc de la subvenció promoguda pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i 
que es regula per l’Ordre TSF/142/2018 i la Resolució TSF/3520/2019, de 12 de 
desembre. 
 
SEGONA.-  En data 31 de juliol de 2020 el Consell Comarcal del Baix Llobregat va 
presentar l’acceptació de la subvenció davant del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, un cop aquest va notificar la resolució provisional d’atorgament de 
subvencions. 
 
TERCERA.-  L’àmbit temporal de les actuacions objecte de subvenció és des de l’1 de 
setembre de 2020 i fins el 31 de juliol de 2021. 
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QUARTA.- D’acord al que fixa la resolució d’atorgament, les actuacions que han de 
realitzar  les entitats que formen part de l’agrupació del projecte singular “Jove, tu 
decideixes” són:  
 

- Orientació. Mitjançant la posada en marxa de 12 grups de persones joves. El total 
de persones joves participants és de 180. Cada grup ha d’atendre un màxim de 15 
persones joves. 

- Formació professionalitzadora 
- Prospecció empresarial. 
- Coordinació. 
 
CINQUENA.- El conjunt d’entitats que formen part de l’agrupació del projecte singular 
“Jove,  tu decideixes” es responsabilitzen conjuntament a realitzar totes les activitats 
previstes en el projecte i a assolir els objectius fixats a la resolució d’atorgament del 
projecte.  
 
En el cas concret del Consell Comarcal del Baix Llobregat, com entitat representant i 
coordinadora de l’agrupació del projecte singular “Jove, tu decideixes” serà la 
responsable de: 
 

- Representar davant del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya al projecte. 
- Coordinar i fer un seguiment del projecte. 
- Donar suport i assistir a totes les entitats agrupades del projecte singular per 

vetllar per la correcta execució de les actuacions previstes. 
- Donar publicitat de les activitats que es realitzen. 
- Lliurar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de tota la documentació relativa a 

la gestió del projecte, tant la seva pròpia com la del conjunt d’entitats que 
integren l’agrupació del projecte.  

- Tramitar de manera conjunta la justificació econòmica i tècnic del projecte. 
- Atendre els possibles requeriments que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

realitzi. 
- Altres de naturalesa anàloga i que recaiguin sobre l’entitat representant de 

l’agrupació del projecte singular i que quedin contemplades dins de la normativa 
que regula la subvenció. 

 
Per a la realització d’aquestes tasques el Consell Comarcal del Baix Llobregat disposa 
de la següent subvenció: 
 
Entitat Actuació Subvenció 

aprovada 
Consell Comarcal del Baix Llobregat Coordinació 45.936,00 €  
Consell Comarcal del Baix Llobregat Personal de suport 27.060,00 € 

 
En el supòsit que el Consell Comarcal del Baix Llobregat vulgui realitzar alguna 
modificació del contingut de les actuacions que realitza haurà de comunicar-ho 
prèviament al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, que haurà d’autoritzar la 
sol·licitud. 
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En el supòsit que es produeixi alguna modificació d’aquestes actuacions i del seu 
contingut el Consell Comarcal del Baix Llobregat ho comunicarà a totes les entitats 
que integren l’agrupació del projecte singular “Jove, tu decideixes”. 
 
 
SISENA.- L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat com entitat agrupada del projecte 
singular “Jove, tu decideixes”, té la responsabilitat de realitzar les següents activitats, 
amb la subvenció que es detalla a continuació:  
 

Actuació Grups Subvenció 
aprovada 

Orientació 2 63.800,00€ 
 
En el supòsit que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat vulgui realitzar alguna 
modificació d’aquestes actuacions i del seu contingut haurà de comunicar-ho al 
Consell Comarcal del Baix Llobregat que serà l’entitat responsable de fer la sol·licitud 
de modificació al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.  
 
En el supòsit que s’aprovi aquesta modificació per part del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya el Consell Comarcal del Baix Llobregat ho comunicarà a l’entitat 
interessada així com a la resta d’entitats que formen part de l’agrupació del projecte 
singular.  
 
SETENA.-  El Consell Comarcal del Baix Llobregat per desenvolupar les activitats que 
gestiona directament farà servir els següents tècnics i tècniques: 
 

Nom i cognoms Categoria 
Roger Molins Vidal Tècnic superior 
Mercè Pérez Cereza Tècnica superior 
Helena Paredes Moure Tècnic/a mitjana 
Magdalena Mercadal Taxé Auxiliar adm. 
Raquel Jiménez Hidalgo Auxiliar adm. 

 
En el supòsit que hi hagi canvis en aquestes persones o bé s’incorporin de noves, el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat notificarà aquests canvis i/o noves incorporacions 
a totes les entitats que integren l’agrupació d’entitats del projecte singular. 
 
 
VUITENA.-  El Consell Comarcal del Baix Llobregat serà l’entitat responsable de 
realitzar la justificació econòmica i tècnica de les actuacions davant del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, així com aportar tota la documentació relativa a la gestió 
del projecte, tant a l’inici com durant l’execució del mateix. 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat disposarà fins el 30 de setembre de 2021 per 
presentar la justificació de la subvenció corresponent a cada actuació, d’acord amb 
les indicacions establertes a l’Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost. 



 
 

 
 

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

 

 25

 
NOVENA.-  Per tal que el Consell Comarcal del Baix Llobregat pugui realitzar la 
justificació econòmica i tècnica de les actuacions, així com l’aportació de la 
documentació d’inici i gestió del projecte, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat , com 
a entitat membre de l’agrupació del projecte singular, haurà de presentar la seva 
justificació econòmica i tècnica específica, de les actuacions que gestiona, d’acord a 
les pautes i documents que li seran facilitats pel Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
dins dels terminis que aquest fixi. 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat haurà de realitzar l’aportació de la 
documentació d’inici i de gestió que li sigui indicada pel Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, dins dels terminis que aquest fixi d’acord a la normativa que regula la 
subvenció dels projectes singulars. 
 
DESENA.-  Les despeses que s’originen per a la gestió del projecte singular “Jove, tu 
decideixes” es comptabilitzaran dins de les partides que es detallen a continuació i 
que estan dins del pressupost de despeses del Consell Comarcal per a l’any 2020 i 
2021:  
 

2410 13198 Ret pers Proj Singular SOC020/20/00094 
2410 16098 Seg Soc Proj Singular SOC020/20/00094 
2410 46298 AjuntProj Singular SOC020/20/00094 
2410 47098 Entitats Proj Singular SOC020/20/00094 

 

 
 
ONZENA.-  El Consell Comarcal del Baix Llobregat transferirà a cadascuna de les 
entitats que formen part de l’agrupació del projecte singular l’import de subvenció 
que té assignat un cop el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya hagi fet l’ingrés 
corresponent al Consell Comarcal del Baix Llobregat, ja sigui en concepte de bestreta 
i/o de liquidació final del projecte un cop justificat. 
 
DOTZENA.- El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya pot revocar parcialment la 
subvenció en cas d’incompliment d’alguns objectius a assolir d’acord a la base 25 de 
l’Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost, modificada per l’Ordre TSF/217/2019 de 9 de 
desembre. 
Dels supòsits de revocació que contempla aquesta normativa les entitats respondran 
de manera solidària en el supòsit d’incompliment del compromís d’inserció adquirit, 
que en el cas del projecte singular “Jove, tu decideixes” està fixat en el 25%, i en cas 
que la taxa d'atur de joves d'entre 16 i 29 anys superi el 30% en qualsevol moment de 
l'execució de la convocatòria, el percentatge d'inserció a assolir passarà a ser d'un 
20% . 
D’acord a la base 25.4 lletra a) de l’Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost, el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya reduirà en un 2% la subvenció per cada 1% menys del 
compromís o obligació d'inserció. En aquells casos en què les actuacions de formació 
o d'orientació aprovades tinguin un import superior als màxims establerts a la 
convocatòria corresponent, o que hagin sol·licitat una ràtio inferior als 15 joves que hi 
ha per a col·lectius generalistes, la reducció serà d'un 3% per cada 1% menys 
d'inserció. Aquests percentatges es reduiran a la meitat, per tant el 2% passarà a 1% i 
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el 3% a un 1,5%, en el cas que la taxa d'atur entre joves de 16 a 29 anys superi el 30% 
en qualsevol moment de l'execució de la convocatòria. Aquesta reducció en cap cas 
podrà superar el 30% de la subvenció total. 
La resta de causes de revocació de subvenció, que es contemplen a l’Ordre 
TSF/142/2018, en la seva base 25, en el cas de produir-se, s’aplicaran a la subvenció 
de l’entitat que hagi generat la causa de revocació i siguin les responsables de la 
realització de l’actuació que tenen assignada dins del projecte.  
 
TRETZENA.- En el supòsit que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya  revoqui una 
part de la subvenció per incompliment del compromís d’inserció, les entitats que 
integren l’agrupació del projecte singular assumiran de forma solidària aquesta 
revocació, aportant cadascuna d’elles una part de l’import revocat aplicant un criteri 
de distribució igual a la proporció del pressupost que cada entitat gestiona. 
 
Aquest criteri s’aplicarà excepte en el cas que la revocació se’n derivi exclusivament 
per l’actuació negligent d’alguna de les entitats que formen part de l’agrupació, que 
se’n aquest el cas, aquesta entitat haurà d’assumir la revocació de la subvenció que 
se’n derivi.  
 
El percentatge per distribuir l’import que cada entitat ha d’assumir en cas de 
revocació per incompliment del compromís d’inserció fixat és el que es detalla a 
continuació d’acord a la seva participació dins del projecte: 
 
Entitats agrupades “Jove, tu decideixes”: 
 
ENTITATS  IMPORT SUBVENCIÓ % REVOCACIÓ 
Ajuntament de Castelldefels 58.080,00 6,98% 
Ajuntament de Cornellà de Llobregat  63.800,00 7,67% 
Ajuntament d’Esparreguera 31.900,00 3,83% 
Ajuntament de Gavà 31.900,00 3,83% 
Ajuntament de Martorell 31.900,00 3,83% 
Ajuntament del Prat de Llobregat 33.275,00 4,00% 
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 103.803,60 12,48% 
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 35.291,67 4,24% 
Ajuntament de Sant Joan Despí 35.566,66 4,27% 
Ajuntament de Viladecans 64.247,00 7,72% 
Millenium Services Consulting, SL 13.170,00 1,58% 
Levelinstrukta SL 57.400,00 6,90% 
Sinergia, Team &Training SL 39.246,00 4,72% 
Mercados de Abastecimiento de Barcelona SA 18.145,50 2,18% 
Gremi Baix Fundació 20.262,00 2,44% 
Vicris 2008, SL 14.760,00 1,77% 
Formació i Treball Fundació Privada 10.701,00 1,29% 
PIMEC 47.850,00 5,75% 
AEBALL 47.850,00 5,75% 
Consell Comarcal del Baix Llobregat 72.996,00 8,77% 
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TOTAL PROJECTE 832.144,43 100,00 
 
CATORZENA.-  En el cas que Ajuntament de Cornellà de Llobregatrealitzi una 
justificació econòmica per sota de l’import que té assignat, i hagi rebut una bestreta 
de la subvenció per import superior, haurà de retornar aquest import percebut 
indegudament en el moment de presentar la justificació econòmica. La devolució 
d’aquesta subvenció no justificada l’haurà de retornar al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat. 
 
QUINZENA.-  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 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 “Jove, tu decideixes”, es comprometen a complir 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 al responsable a 
gestiodades@elbaixllobregat.cat o al Delegat de Protecció de Dades, al 
correu electrònic: dpd@elbaixllobregat.cat 
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- Per part de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana situada a l’adreça Plaça de l’Església, s/n 08940 Cornellà de 
Llobregat o al seu Delegat de protecció de Dades, al correu electrònic 
delegatdades@aj-cornellà.cat 
 

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.- El present Conveni té naturalesa administrativa i regeix en la seva 
interpretació i desenvolupament l’ordenament jurídic administratiu. 
Les parts es comprometen a respectar la normativa específica vigent relativa a les 
actuacions que s’han de desenvolupar i en tot allò no regulat aquest conveni, serà 
d’aplicació l’Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost, per la qual s’estableixen les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament 
dels Projectes Singulars. 
 
DISSETENA.- La vigència d’aquest conveni serà des de la seva signatura i fins a la data 
de finalització del període de justificació del projecte singular “Jove, tu decideixes” 
que serà el 30 de setembre de 2021. 
 
DIVUITENA.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, com a membre de l’agrupació del projecte singular “Jove, tu decideixes” es 
comprometen a respondre solidàriament de les responsabilitats pecuniàries derivades 
de l’incompliment d’algunes de les  clàusules d’aquest conveni, excepte en el cas que 
la responsabilitat derivi exclusivament per l’actuació negligent de l’entitat que ha 
comès l’incompliment.  
 
DINOVENA.-  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 podrà extingir per les causes següents: 
 

- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per mutu acord de les parts signatàries. 

 
VINTENA.- 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 en prova de conformitat de tot el que s’ha convingut les parts signen el present 
conveni, per triplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data  expressats a 
l’encapçalament. 
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... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Urgent segon.- Aprovar el text del conveni de col·laboració en el marc del 
Programa “SOC-UBICAT”, entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, d’acompanyament a la inserció i 
suport ocupacional per per a la inclusió social. 
 

Aprovar el conveni del 
Programa “SOC-UBICAT” 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Polítiques 
Mediambientals i Comunitàries , que textualment diu: 
... 
 
Donat que l’objecte d’aquest Conveni és establir els termes de col·laboració entre el 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
en la seva qualitat d’entitat col·laboradora, en el marc del Programa “SOC-UBICAT”. 
 
Atès que El dia 20 de novembre de 2020, es va publicar al DOGC núm. 8276, la 
Resolució TSF/2950/2020, de 16 de novembre, per la qual sobre la convocatòria per a 
l’any 2020 per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 
UBICA’t, d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la Inclusió Social. 
 
Donat que aquesta convocatòria es regeix mitjançant les bases publicades amb data 
09/08/2018 al DOGC núm.7682 de l’Ordre TSF/143/2018, de 3 d’agost, per la qual 
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització 
del Programa “SOC-UBICAT”.  
 
Atès que amb data 3 de desembre de 2020, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat va 
formalitzar la sol·licitud de subvenció per al desenvolupament del projecte UBICA’t, 
amb un import sol·licitat de 164.595,89€. 
 
Atès que el 28 de desembre de 2020, el SOC publica Resolució d’atorgament, atribuint 
a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat una subvenció per al desenvolupament del 
programa “SOC-UBICAT” una quantitat de 164.595,89€, atenent a la valoració 
efectuada del projecte tècnic presentat amb la sol·licitud, i l’atorgament per a 
l’execució del programa inclou 15.264,34€ que estan condicionats al pagament 
d’incentius a les persones destinatàries de les accions previstes a la Base 5.1 de 
l’Ordre anteriorment mencionada. 
 
Atès que el conveni, per tant, marca la forma i la quantia de distribució d’aquests 
incentius establint-se  el seu criteri a la clàusula 2ª, i el procediment administratiu pel 
qual s’executaran els pagaments seran mitjançant “pagament a justificar” amb el 
següent procés de validació, i transferència bancària (a càrrec de la partida 
0553/2412D/4800000 – INCENTIUS/PROGRAMA UBICA’T) amb la quantitat 
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corresponent a 10€ per cadascuna de les sessions per a les quals s’acredita 
assistència, sempre atenent a la quantia màxima atorgada a aquests efectes. 
 
Vist que en atenció i compliment de la Base 5.2 de l’ordre esmentada, l’assistència i 
participació per part de les persones destinatàries del programa comportarà el dret a 
percebre incentius econòmics per tal de cobrir les possibles despeses relacionades 
amb la conciliació familiar, i s’explicita que les entitats beneficiàries de la subvenció 
en el marc del Programa UBICA’t tindran la consideració d’entitats col·laboradores 
del SOC als efectes de la gestió i el pagament dels incentius a les persones 
participants, que s’hauran d’abonar sempre que es compleixin els requisits 
d’assistència i participació. En aquest sentit la Base 5.2, obliga a la formalització amb 
el SOC d’un conveni de col·laboració en atenció amb el que preveu l’article 16 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre. 
 
Atesa la necessitat de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, mitjançant el 
departament de Polítiques d’Ocupació, de fomentar en el marc dels serveis 
d’orientació professional aquells  programes personalitzats d’informació, 
acompanyament, motivació i assessorament atenent a la diversitat de perfils 
d’usuaris, i que això ha de permetre abordar els processos d’orientació millorant 
l’autoconeixement de capacitats, interessos i perfils ocupacionals, per així gestionar i 
planificar itineraris de millora de la ocupabilitat. 
 
Atès que el Conveni no suposa cap cost econòmic per l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, atès que el cost dels incentius econòmics forma part de l’atorgament de la 
subvenció per l’execució del projecte UBICA’t, tal i com s’ha esmentat anteriorment i 
que les prestacions que constitueixen l’objecte del conveni no tenen caràcter 
contractual, tal com determina l’article 47.1 de la LRJSP i el conveni compleix els 
requeriments de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i 
resta de la normativa aplicable.  
 
Donat que el conveni que es proposa és un conveni marc d’aplicació al conjunt del 
territori català proposat pel Servei d’ocupació de Catalunya, com a entitat 
responsable del programa “SOC UBICAT” 2020 i atenent a aquesta circumstància el 
conveni que es proposa no està subjecte a modificacions per part dels ens locals 
beneficiaris del programa anteriorment citat. 
 
Vista la Memòria Justificativa del Cap de Polítiques d’Ocupació, i l’informe del Cap 
Administratiu d’Educació i Política Social.  
 
Vist que es donen raons d’urgència de l’expedient. 
 
Atès que l’adopció d’aquest Acord es competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions en matèria Plenària acordades per aquest Ajuntament en 
sessió plenària el 2 de juliol de 2019, que va ser publicada al Butlletí de la Província de 
Barcelona de data 18 de juliol de 2019, la Presidenta de la Comissió Informativa a 
proposta del regidor delegat de Polítiques Comunitàries, 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 subscripció del conveni de col·laboració en el marc del Programa 
“SOC-UBICAT”, entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’entitat beneficiària 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, i facultar al Sr. Sergio Gómez Márquez, regidor 
delegat de Polítiques Comunitàries, adscrit a l’àrea de Polítiques Mediambientals i 
Comunitàries per a la seva formalització, mitjançant la subscripció del document, el 
text literal del qual figura al final del present acord.  
 
Segon.- Comunicar el present acord a les restants parts signants del conveni pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica Municipal, en compliment i amb l’abast del que disposen la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració i cooperació 
de la Generalitat, acompanyat d’una còpia de la seva formalització, dins dels tres 
mesos següents a aquesta, en els termes i als efectes previstos a la Resolució de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 2017.    
 
Cinquè.- Donar compte del present acord a la propera Comissió Informativa de 
Polítiques Socials i Comunitàries. 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
I L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT EN EL MARC DEL PROGRAMA “SOC-
UBICAT”.  
 
 
REUNITS:  
 
D’una part,  la senyora Ariadna Rectoret i Jordi, directora del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya, en ús de les facultats que li són conferides d’acord amb l’article 27 de la 
Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya. 
 
D’altra part, el senyor Sergio Gómez Márquez en qualitat de regidor delegat de 
Polítiques Comunitàries, adscrit a l’àrea de Polítiques Mediambientals i Comunitàries, 
en virtut del Decret d’Alcaldia 3622/2019, de 30 de setembre, i facultat per l’acord 
adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data  ___________________  assist 
i t per la Senyora Carmen Alonso Higuera, secretària general de l’Ajuntament de 
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Cornellà de Llobregat, als efectes de fe pública previstos per l’article 3.2 del Real 
Decret 128/2018, de 16 de març, que dóna fe de l’acte. 
 
 
MANIFESTEN: 
 
I. Que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, regulat a la Llei 13/2015, de 9 de 
juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 
és un organisme autònom de naturalesa pública i de caràcter administratiu, adscrit al 
Departament de Treball Afers Socials i Famílies, responsable de l’ordenació, el 
desenvolupament, l’execució, el seguiment i l’avaluació dels serveis i programes que 
despleguen la política d’ocupació de Catalunya, en el marc legal vigent.  
El sistema d’ocupació de Catalunya s’ha d’ajustar a uns principis rectors, entre els 
quals es troba el de cooperació i coordinació. Aquest principi s’ha de tenir en compte, 
especialment, en aquells serveis i programes que realitzin les administracions locals. 
II. Que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en virtut de ORDRE TSF/143/2018, de 
3 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la realització del Programa UBICAT d’acompanyament a la inserció 
i suport ocupacional per a la inclusió social. 
III. Les actuacions ocupacionals a desenvolupar en el marc del Programa “SOC-
UBICAT” són: 
 

a) Actuació d’orientació sociolaboral. 
b) Actuacions de coneixement de l’entorn productiu i d’apropament a les 

empreses. 
c) Recursos per a la capacitació del personal tècnic. 

 
IV. L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat compleix amb els requisits i obligacions 
previstes ORDRE TSF/143/2018, de 3 d’agost, per ser beneficiària de les subvencions 
previstes per desenvolupar les actuacions a), b) i c) de l’anterior apartat i la gestió i 
abonament dels ajuts de transport i incentius previstos a la base 5.2 de l’esmentada 
Ordre. 
V. En data 3 de setembre de 2020, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha 
presentat al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya una sol·licitud de subvenció per al 
Programa “SOC-UBICAT” i en data 28 de desembre de 2020], el/la director/a del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha dictat Resolució d’atorgament, per la qual 
se subvencionen les actuacions previstes en el programa presentades per l’esmentada 
entitat. 
Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a l’eficàcia d’aquest Conveni 
que subscriuen amb les següents 
 
CLÀUSULES: 
 
Primera: Objecte. 
L’objecte d’aquest Conveni és establir els termes de col·laboració entre el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en la seva 
qualitat d’entitat col·laboradora, en el marc del Programa “SOC-UBICAT”. 
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D’acord amb la base 5.2 de l’ORDRE TSF/143/2018, de 3 d’agost, les entitats 
beneficiàries col·laboraran amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en la gestió i 
l’abonament dels ajuts de transport i els incentius a les persones participants en el 
programa que els abonarà sempre que compleixin amb els requisits d'assistència 
efectiva i acreditada en les actuacions a) i b) previstes a la base 5.1 de l’Ordre 
esmentada. 
 
Segona . Compromisos de les parts. 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat  atendrà a un mínim de 34 persones 
pertanyents al col·lectiu de desocupació de llarga durada i un mínim de 56 persones 
pertanyents al col·lectiu generalista, d’acord amb la resolució d’atorgament de data 
28/12/2020, i amb número d’expedient SOC056/20/000030. 
L’entitat beneficiària comprovarà que totes les persones participants en el Programa  
“SOC-UBICAT” estiguin inscrites en l’oficina de treball corresponent com a 
demandants d’ocupació no ocupats (DONO) o com a demandants d’ocupació (DO), 
segons escaigui. 
Per als ajuts de transport i incentius destinats a la persona participant Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat rebrà mitjançant la resolució d’atorgament un import màxim 
equivalent al 14 per cent de la quantia atorgada per a l’actuació d’orientació 
sociolaboral.  
Les persones participants en el programa “SOC-UBICAT” podran rebre un ajut de 
transport i/o un incentiu econòmic condicionat a la seva participació en el programa 
d’acord amb el següent: 
 

1. Requisits generals: les persones participants en les actuacions a) i b) de la base 
5.1 de l’annex 1 de l’Ordre, han d’assistir i acreditar les assistències a les 
actuacions abans esmentades.   
La persona participant no tindrà dret a percebre cap ajut de transport i/o 
incentiu per als dies no assistits. 

2. Requisits específics per als ajuts de transport:  que l’espai on es duen a terme 
les accions indicades estiguin ubicats en un municipi diferent del lloc de 
residència habitual de la persona participant. 
 

Excepcionalment: en el cas que la persona participant resideixi en el mateix municipi 
on es realitzin les accions previstes, l’entitat beneficiària podrà abonar aquest ajut en 
atenció a les situacions de vulnerabilitat o manca de recursos econòmics. 
 

3. Requisits específics pels incentius: les persones que tenen al seu càrrec la cura 
d’infants o familiars dependents i que necessiten d’un ajut econòmic per poder 
conciliar la seva vida familiar amb l’assistència a les diferents actuacions. 

 
Excepcionalment: es podrà abonar aquest incentiu en el cas de persones que, malgrat 
no tenir al seu càrrec la cura infants o familiars dependents, en atenció a les 
situacions de vulnerabilitat o manca de recursos econòmics. 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat haurà d’abonar aquests ajuts de transport i 
incentius per persona participant d’acord amb les següents quanties: 
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Ajuts de transport Incentius 

Per a totes les demarcacions d’acord amb la 
zona de l’Autoritat Territorial de Mobilitat 
corresponent: 
Zona 1: un mòdul de 3,00 euros per sessió. 
Zona 2: mòdul de 4,50 euros per sessió. 
Zona 3 o més: mòdul de 6,50 euros per sessió.  

10 euros per dia assistit 
Aquesta és una quantia fixa 
diària, no es pot prorratejar. 

 
L’entitat beneficiària pagarà aquest incentiu a la persona participant mitjançant taló 
bancari, transferència bancària o lliurament en metàl·lic i n’haurà de quedar 
constància de la seva recepció mitjançant un rebut signat per la persona participant, 
amb l’imprès normalitzat. L’entitat beneficiària no efectuarà lliuraments en metàl·lic 
superiors als 2.500 euros per expedient. 
L’entitat beneficiària no destinarà a altres activitats i accions del programa, les 
quanties romanents corresponents als ajuts de transport i incentius no abonats a les 
persones participants.  
Ajuntament de Cornellà de Llobregat haurà de justificar la correcta distribució dels 
fons rebuts en concepte d’ajuts de transport i incentius davant del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya en la justificació econòmica que presenti l’entitat local en el 
termini de dos mesos a partir de la finalització de l’execució del programa “SOC-
UBICAT”. La justificació aquests ajuts de transport i incentius per a les persones 
participants  haurà d’estar desglossada i diferenciada de la resta d’actuacions 
subvencionables atorgades a l’entitat local. 
Els ajuts de transport i incentius s’han d’haver produït mentre la persona està 
participant en el programa i dins el període d’execució del mateix. Així mateix, han 
d’estar pagats a les persones participants abans de la finalització del termini de 
presentació de la memòria justificativa i comptabilitzades a l’exercici pressupostari 
corresponent. 
 
Tercera. Terminis d’execució del programa.  
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat iniciarà el Programa “SOC-UBICAT” a partir de 
l’endemà de la resolució d’atorgament a les entitats beneficiàries, tindrà una durada 
mínima de 12 mesos i finalitzarà 31 de desembre de 2021. 
 
Quarta. Control i seguiment de les actuacions. 
Les actuacions de verificació per part del  Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de les 
accions objecte d’aquest Conveni seran de dos tipus: 
 
 Verificacions administratives, que tenen per objecte garantir que les 

declaracions justificatives de despeses presentades per l’entitat beneficiària 
estiguin suportades per documentació justificativa (factures, nòmines, 
extractes bancaris, etc.) 

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

del Servicio Público de Empleo Estatal i el Ministerio de Trabajo y Economia 
Social.  

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

 
Sisena. Prevenció de riscos laborals  
Ambdues parts compliran la normativa de prevenció de riscos laborals, d’acord amb 
la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, el reial decret 39/1997, d’1 de gener, 
pel qual s’aprova el reglament dels serveis de prevenció, així com d’acord amb les 
modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de 
reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.  
Així mateix, ambdues parts compliran amb l’obligació de respectar la igualtat de 
tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptaran mesures 
adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. 
 
Setena. Protecció de dades de caràcter personal. 
Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals, (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018, i al que estableix el Reglament 
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(UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i en 
aquest sentit, exclusivament es podran tractar les dades personals facilitades per a la 
realització de les activitats objecte del present Conveni en els termes que en ell 
s’estableixen i d’acord amb les instruccions facilitades. 
 
Vuitena. Règim jurídic. 
El present Conveni té naturalesa administrativa i regeix en la seva interpretació i 
desenvolupament l’ordenament jurídic administratiu.  
Les parts es comprometen a respectar la normativa específica vigent relativa a les 
actuacions que s’han de desenvolupar i en tot allò no regulat per aquest conveni, serà 
d’aplicació de virtut de ORDRE TSF/143/2018, de 3 d’agost, per la qual s’aproven les 
bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 
i la RESOLUCIÓ TSF/2950/2020, de 16 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria 
per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 
SOC-UBICAT (Codi BDNS 534245).). 
 
Novena. Resolució i interpretació. 
Seran causes de resolució d’aquest Conveni el mutu acord entre les parts o 
l’incompliment per alguna d’elles de les clàusules d’aquest Conveni. 
Les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment d’aquest 
Conveni seran resoltes de mutu acord entre les parts, sens perjudici de la competència 
de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.  
 
Desena. Vigència. 
Aquest Conveni produirà efectes a partir de l’endemà de la seva signatura fins a la 
finalització de les actuacions, la presentació de la justificació econòmica i de la seva 
revisió i sens perjudici del què preveu la clàusula tercera. 
Les parts accepten les estipulacions precedents i en prova de conformitat signen 
aquest Conveni. 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
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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 nou hores i quaranta minuts, de la qual s’estén la 
present acta, que és signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi, el 
Secretari Geral Accidental, que ho certifico. 
 
 

Diligència: Per a fer constar que el present document correspon a la transcripció parcial de l’acta 
aprovada en la sessió de la Junta de Govern Local celebrada en data 19 de febrer de 2021, 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 
 
 
 
 
 
 
 EL SECRETARI ACCIDENTAL,  
 Jesús Chacón Murillo. 
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