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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

ACTA NÚM. 6/2021 

 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 19 DE 
FEBRER DE 2021. 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les nou hores i trenta minuts, 
del dia 19 de febrer de dos mil vint-i-u, es reuneixen a la sala de sessions 
d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada al efecte en els termes 
legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern Local que 
a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la 
Presidència del senyor Alcalde, i assistits per mi, la Secretària General. 
 
 

ASSISTENTS 
 
 
Alcalde    Sr. Antonio Balmón Arévalo 
 
 
Primer Tinent d'Alcalde  Sr. Antonio Martínez Flor 
 
 
Tinents i Tinentes d'Alcalde  Sra. Emilia Briones Matamales 
    Sr. Claudio Carmona Vargas 
    Sr. Sergio Fernández Mesa 
    Sra. Rocío García Pérez 
    Sr. Ot García Ruiz 
    Sra. Joana Piñero Romera 
 
 
Secretària General                   Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor                                Sr. Juan Ramón Sagalés Guillamón 
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COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
Tot seguit es fa avinent que hi ha assumptes que, tot i no ésser a l’Ordre del 
Dia, cal tractar atesa la seva urgència. Per això, i a proposta de l’Alcaldia-
Presidència, s’acorda per unanimitat declarar-los d’urgència, de conformitat 
amb el que disposa l’article 120 del Reglament Orgànic Municipal, i es passa a 
tractar els assumptes següents: 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Urgent primer.- Aprovar el text de “Addenda del conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, per al finançament de les obres de l’escola de música a Can 
Bagaria”. 
 

Aprovar addenda del conveni per  
al finançament de les obres  
“Escola de música Can Bagaria” 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
... 
 
Vist l’esborrany de document denominat: “ADDENDA AL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT I L’ÀREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES DEL 
PROJECTE EXECUTIU PER AL FINANAMENTL DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA A 
CAN BAGARIA”. 
 
Atès que es tracta d’un conveni de col·laboració interadministrativa que pretén 
regular l’execució de l’esmentat  projecte dins del marc del Programa de Cohesió 
Territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 2016-2019. 
 
Atès que en data 17 de gener de 2018 l’Ajuntament de Cornellà de Cornellà de 
Llobregat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, van subscriure un conveni de 
col.laboració per al finançament de les obres de l’escola municipal de música. 
 
Atès  l’informe  emès pel Cap del Gabinet Tècnic de l’Alcaldia,  que contempla les 
raons i motivacions  per la realització d’aquesta addenda, i els emesos pels Tècnics 
Municipals i els de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
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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 en l’expedient figura l’informe de la Secretaria General. 
 
Per tot això, la Tinenta d’alcalde de Presidència, previ dictamen de la Comissió 
Informativa de Presidència i Economia, sotmet a consideració de la Junta de Govern 
l’adopció del següent:  
  

ACORD 
 
Primer.- Sol.licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que s’incorpori en el PACTE 
2020-2023, el finançament complementari d’aquest projecte per un import màxim de 
157.396,97 Euros, en el termes que s’especifiquen en l’Addenda que figura al final del 
present acord. 
 
Segon.- Establir que la previsió final de la distribució del cofinançament a través del 
conveni subscrit  sigui la següent:  
Àrea Metropolitana de Barcelona............... 1.277.396,97   31,8007 % 
Ajuntament............................................ . 2.738.616,33   68,1993 % 
Total........................................................ 4.016.013,30 
 
Tercer.- Aprovar el text del document denominat “ADDENDA AL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT I L’ÀREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES DEL 
PROJECTE EXECUTIU DE L’ESCOLA DE MÚSICA A CAN BAGARIA”, el text literal del qual 
figura al final del present acord.  
 
Quart.- Facultar l’Alcalde d’aquesta Corporació, senyor Antonio Balmón Arévalo, per 
a la signatura del present conveni. 
 
Cinquè.- Facultar a la Regidoria de Política Territorial i Espai Públic per l’aprovació de 
les despeses i obligacions que es deriven del conveni i de la seva addenda. 
 
Sisè.- Comunicar el present acord a les restants parts signants del conveni, pel seu 
coneixement i efectes, així com a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya, als efectes previstos per l’article 309.1 del Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny). 
  
Setè.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast de què disposen la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
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19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 
Vuitè.- 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. 
 
Novè.- Traslladar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i als 
departaments de Política Territorial, d’Espai Públic i de Gestió d’Administrativa 
General,  pel seu coneixement i efectes. 
 
 
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ 
DE LLOBREGAT I L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA PER AL FINANÇAMENT 
DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE L’ESCOLA DE MÚSICA A CAN BAGARIA A 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
 
R E U N I T S 
 
El Sr................................................................., amb CIF P0807200A i domicili a la plaça 
de l’Església de Cornellà de Llobregat, actua en nom i representació d’aquesta entitat, 
facultat per a aquest acte per .....................................en virtut de la competència 
delegada del Ple de l’Ajuntament de data 2 de juliol de 2019, assistit per la secretària 
general de la mateixa, ..........................................actuant en les funcions de fe pública 
segons disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador 
del Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació nacional, i en 
exercici de les seves funcions de fedatari i d’assessorament legal preceptiu, segons 
l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local. 
 
El Sr......................................, nomenat per acord ..................................................   de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, d’ara endavant AMB,  que actua en nom i 
representació d’aquesta entitat, amb CIF P0800258F i domicili al carrer 62 núm. 16-
18 de la Zona Franca de Barcelona, facultat per a aquest acte per acord 
............................., assistit en aquest acte................................., secretari general de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, nomenat......................................, actuant les 
funcions de fe pública segons disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del RD 128/2018, de 
16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb 
habilitació nacional, i en exercici de les seves funcions de fedatari i d’assessorament 
legal preceptiu, segons l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
Bases de Règim Local. 
 
I, reconeixent-se mútuament la respectiva qualitat en la que actuen, així com la 
deguda capacitat per a pactar i obligar-se, 
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M A N I F E S T E N 
 
I.- En data 17 de gener de 2018 l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l’AMB  van 
signar un conveni de col·laboració per al finançament de les obres del projecte 
executiu d’escola de música a Can Bagaria, en el seu terme municipal. 
 
II.- En el conveni es van establir les aportacions de l’AMB i de l’Ajuntament per al 
finançament de l’actuació amb un pressupost d’execució total de 3.858.616,33€, IVA 
inclòs. 
 
L’AMB va redactar el projecte mitjançant la Direcció de Serveis de l’Espai Públic, 
dividint-lo en dues fases: una Fase I amb un pressupost d’execució de 3.514.342,19€, 
IVA inclòs i una Fase II amb un pressupost de 344.274,14€, IVA inclòs. 
 
III.- Ambdues institucions van estar d’acord en que amb càrrec al PACTE 2016-2019 
només es financés una part del pressupost d’execució esmentat i que l’Ajuntament 
completés el finançament de l’obra amb càrrec al seu pressupost; d’acord amb el que 
s’estableix en les Directrius de l’esmentat PACTE, fonamentalment amb el que 
s’estableix en la seva directriu desena i d’acord amb la sol·licitud municipal. 
 
IV.- En data 7 de setembre de 2018 es van adjudicar les obres corresponents a la FASE 
I per un import de 2.793.902,05 IVA inclòs, que s’ha de completar amb els  imports 
que figuren detallats en la manifestació VI d’aquesta addenda per tal de poder 
finançar el projecte complementari aprovat, l’import de  les actes de preus 
contradictoris, la previsió de la certificació final d’obra i la previsió de indemnització  
per la suspensió de les obres com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma 
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID. Aquests 
conceptes addicionals sumen 811.783,08€ IVA inclòs. 
 
V.- També s’ha de tenir en compte l’actualització de preus realitzada a la Fase II del 
projecte que ara té un pressupost de 410.328,17€ IVA inclòs comportant un increment 
de 66.054,03€ sobre el pressupost esmentat a la manifestació II anterior.  
 
VI.- Atès que la suma dels costos previstos de la Fase I i la Fase II ascendeix a la 
quantia de 4.016.013,30€ IVA inclòs,  es dóna una diferència de 157.396,97€ respecte 
dels costos establerts i el finançament acordat en el conveni de 17 de gener  de 2018, 
segons el següent detall: 
 
Fase I 
Import adjudicació: 2.793.902,05€ IVA inclòs, Aprovat per l’AMB el 07-09-
2018 
Projecte Complementari: 63.307,56 € IVA inclòs, Aprovat per l’AMB el 29-10-2019 
Acta de preus: 215.607,65€ IVA inclòs, Aprovat per l’AMB el 28-07-2020 
Acta de preus: 203.477,66€ IVA inclòs, previsió 
Previsió tancament : 279.390,21€ IVA inclòs, 10% reserva amidam. final obra  
Cost suspensió obres      
per l’estat d’alarma:        50.000,00 € IVA inclòs,   previsió 
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Total....................................... 3.605.685,13 
 
Import previst conveni         3.514.342,19   
Increment resultant................    91.342,94 
 
Fase II 
Import projecte inicial:           344.274,14  
Actualització de preus:            66.054,03 
Total........................................... 410.328,17 
Increment resultant....................  66.054,03 
 
VII.- A la clàusula cinquena del conveni s’estableix que “En cas d’existir costos 
addicionals per obres complementàries, modificacions de contracte o altres despeses 
relacionades amb l’obra no incloses en l’import indicat a la clàusula primera, hauran 
d’anar a càrrec de l’Ajuntament, un cop deduïda l’aportació fixa de l’AMB, sempre 
que prèviament hagin estat autoritzats i aprovats per aquest, en base als informes 
tècnics emesos pels responsables municipals i la formalització d’una addenda a 
aquest conveni, on es concreti el seu finançament” 
 
 VIII.- L’Ajuntament ha plantejat  que l’import de 157.396,97€ sigui finançat amb 
càrrec a l’assignació que el PACTE 2020-2023 fa per al seu municipi. 
 
 IX.- Aquesta proposta de l’Ajuntament implicaria  modificar la clàusula cinquena del 
conveni que establia que l’aportació de l’AMB era fixa i que els costos addicionals que 
es poguessin donar per l’execució de les obres anirien totalment a càrrec de 
l’Ajuntament. 
 
Atès tot l’anterior i per tal d’incrementar el finançament de l’actuació, s’acorda 
adoptar i subscriure la present addenda al conveni de 17 de gener de 2018 que es 
regirà mitjançant les següents 
 
C L À U S U L E S 
 
Primera.- La present addenda té per objecte incrementar el finançament de les obres 
del projecte de l’escola de música a Can Bagaria, establert al conveni signat per 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l’AMB en data 17 de gener de 2018 per les 
raons que s’indiquen en les manifestacions assenyalades anteriorment i establir la 
previsió de calendari següent per la fase I: 
 
Termini d’execució: 11 mesos adjudicat a Arcadi Pla, SA  
Inici obra:  05-11-2018 
Ampliació de termini per aprovació projecte complementari: 4 mesos 
Ampliació de termini per reforços estructurals i forts períodes de pluges: 5 mesos 
Acta suspensió per estat d’alarma COVID:    27-03-2020 
Acta aixecament suspensió per estat d’alarma COVID:   07-05-2020 
Ampliació de termini per aprovació acta de preus: 4,5 mesos 
Ampliació de termini per problemes subministrament portes acústiques: 1 mes 
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Fi d’obra previst:   finals de març 2021 
 
Segona.- La previsió del cost final de les obres, Fase I més Fase II, suma 4.016.013,30€ 
IVA inclòs, que suposa un increment de 157.396,97€  respecte al pressupost total de 
3.858.616,33€ IVA inclòs finançat en el conveni signat. 
 
Tercera.- Atesa la clàusula cinquena del conveni, esmentada a la manifestació VII 
d’aquesta addenda, l’increment del cost previst de 157.396,97€ IVA inclòs hauria 
d’anar a càrrec de l’Ajuntament, però davant de les raons sobrevingudes com a 
conseqüència entre altres de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID, s’ha de dur a terme un nou 
plantejament. 
 
Quarta.- A sol·licitud de l’Ajuntament l’increment del cost assenyalat en la clàusula 
segona d’aquesta addenda el finançarà l’AMB amb càrrec a la assignació del 
Programa PACTE del període 2020-2023 per a l’Ajuntament de Cornellà.   
 
Cinquena.- L’AMB finançarà el cost addicional esmentat de 157.396,97€ amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària M7010 15120 65002 del seu pressupost per a l’exercici 
2021.   
 
Sisena.- Es modifica la clàusula tercera del conveni inicial en el sentit que la 
distribució percentual del finançament queda ara de la següent forma: L’AMB es farà 
càrrec del 31,81% del cost total  de l’actuació, 1.277.396,97€, resultat de la suma de 
l’import inicial fixat en el conveni 1.120.000,00€ i els 157.396,97€ a càrrec del PACTE 
del període 2020-2023, i l’Ajuntament el 68,19% corresponent als 2.738.616,33€  
establerts en el conveni. 
 
La clàusula tercera també es modifica en el sentit de deixar sense efecte la distribució 
del finançament aportat per cada institució a cadascuna de les fases de l’actuació.  
L’assignació dels recursos l’està fent l’AMB en funció del ritme d’execució de les obres 
i les necessitats de finançament de les mateixes, tenint en compte que les obres de la 
Fase I estan molt avançades i la Fase II està encara pendent d’iniciar la licitació.  
 
Aquests nous percentatges s’aplicaran a totes i cadascuna de les certificacions i 
despeses que es generin i, per tant, comportarà també la regularització dels 
pagaments efectuats per l’Ajuntament fins a la data de signatura d’aquesta addenda. 
 
Setena.- El finançament de l’increment del cost de les obres amb càrrec a l’assignació 
del PACTE 2020-2023 modifica la clàusula cinquena del conveni que establia que 
l’aportació de l’AMB era fixa i que els costos addicionals que es poguessin donar per 
l’execució de les obres anirien totalment a càrrec de l’Ajuntament. 
 
Vuitena.- Si es produïssin altres increments dels previstos en aquesta addenda  
l’Ajuntament i l’AMB acorden el seu finançament amb càrrec al saldo disponible de 
l’assignació del PACTE 2020-2023 per a Cornellà de Llobregat.  En cas que no quedés 
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cap saldo disponible es finançaran amb càrrec al pressupost municipal. En qualsevol 
cas es regularà mitjançant una nova addenda al conveni. 
 
Novena.- Es modifica la clàusula sisena del conveni en el sentit que si el cost final de 
les obres fos inferior a l’import previst a la clàusula segona d’aquesta addenda, 
l’estalvi es reincorporarà a l’assignació del PACTE 2020-2023 per al municipi de 
Cornellà de Llobregat.  Per tant l’aportació de 2.738.616,33€ establerta al conveni  
amb càrrec al pressupost de l’Ajuntament, passa ara a ser fixa. 
  
Desena.- La resta de termes de col·laboració entre l’Ajuntament i l’AMB per finançar 
les obres del projecte executiu d’escola de música a Can Bagaria que no es 
contradiguin amb l’establert en aquesta addenda, es regiran pel que estableix el 
conveni signat el 17 de gener de 2018. 
 
I per a que consti i causi els efectes pertinents, ambdues parts s’afirmen i es ratifiquen 
en aquesta addenda que, en prova de conformitat, signen digitalment amb efectes a 
la data de la darrera signatura. 
 
Per l’Ajuntament de Cornellà, Per l’AMB 
Representant: Representant 
(signat digitalment) (signat digitalment) 
 
La secretària general de El secretari general de l’AMB, 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat,  (signat digitalment) 
(signat digitalment) 

 
... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 

V 
 

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

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 5 de març 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 
 
 
  
 
 
 
 LA SECRETÀRIA GENERAL,  
 Carmen Alonso Higuera. 
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