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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

ACTA NÚM. 11/2021 

 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 30 D’ABRIL  
DE 2021. 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les nou hores i trenta minuts, 
del dia 30 d’abril 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 
 

 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ  
 
Punt catorzè.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia número 4009/19, de 
data 17 d’octubre de 2019, només pel que respecta a la liquidació número 
2161/19 a nom del senyor Antonio Orozco García, corresponent a l’Impost 
sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, de la finca 
ubicada a l’ Av. de Can Corts 61 esc. B 4t 1ª. 
 

Revocar el decret 4009/19, respecte 
a la liquidació núm. 2161/19 de 
Antonio Orozco García 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist que mitjançant escriptura d’acceptació d’herència de data 21 de setembre de 
2018, de protocol número 713, autoritzada pel senyor Manuel Angel Benedito Roig, 
Notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, els germans Antonio i Natalia 
Orozco Garcia adquirien a la mort del seu pare el 24 de juny de 2018 cadascú el 25% 
de nua propietat de les finques ubicades a l’Av. de Can Corts 61 esc. B 4t 1a, amb 
referència cadastral número 1697601DF2719F0020JS, i Av. de Can Corts 59 esc. 1 
1er.sot. 1a, amb referència cadastral 1697601DF2719F0001RX. 
 
Vist que mitjançant escrit de data 21 de setembre de 2018, amb RGE número 36902, 
la senyora Inmaculada García Moreno sol·licitava en nom de tots dos germans la 
liquidació d’IIVTNU corresponent a l’esmentada herència fent constar expressament 
la sol·licitud de les bonificacions corresponents. 
 
Vist que per l’Ajuntament es va girar la liquidació 2161/19, d’import 1.399,06 euros, a 
nom de Antonio Orozco García, per la transmissió a títol lucratiu de la finca ubicada a 
l’Av. de Can Corts 61 esc. B 4t 1a, pendent de pagament actualment. 
 
Vist així mateix que per l’Ajuntament s’han girat les liquidacions 2163/19 i 2164/19, 
d’import 51,96 euros cadascuna d’elles, a nom de Natalia i Antonio Orozco García, 
per la transmissió a títol lucratiu de la finca ubicada a Av. de Can Corts 59 esc. 1 
1er.sot. 1a, pendents de pagament actualment. 
 
Vistos els escrits presentats en data 13 de novembre de 2019, amb RGE números 
41028 i 40898, per les senyores Inmaculada García Moreno i Natalia Orozco García, 
amb NIF 46613398B i 47834135T, la primera actuant en nom del seu fill menor 
d’edat, Antonio Orozco García, amb NIF 48061648C, mitjançant els quals sol·liciten la 
bonificació per vivenda habitual en l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys 
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de Naturalesa Urbana, relativa a la transmissió, a títol lucratiu de les finques ubicades 
a l’Av. de Can Corts 61 esc. B 4t 1a, amb referència cadastral número 
1697601DF2719F0020JS, per al menor Antonio Orozco García, i Av. de Can Corts 59 
esc. 1 1er.sot. 1a, amb referència cadastral 1697601DF2719F0001RX, per als germans 
Antonio i Natalia Orozco Garcia. 
 
Atès que l’Impost sobre l’Increment del Valors dels Terrenys de Naturalesa Urbana es 
regula en els articles 104 a 110 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març (TRLRHL), i en ella es 
considera vivenda habitual aquella en què el subjecte passiu estigui empadronat. 
 
Atès que a l’Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’esmentat impost recull al seu 
article 7, uns beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable, establint-se 
al seu apartat 2, que en les transmissions a títol lucratiu per causa de mort, els 
descendents de 31 anys o menys, entre d’altres subjectes passius, tindran una 
bonificació del 95% sobre la quota, sempre i quan l’objecte tributari sigui el seu 
habitatge habitual. 
 
Vist que la liquidació 2161/19, d’import 1.399,06 euros, s’ha girat a nom del menor 
Antonio Orozco Garcia sense aplicar la bonificació corresponent per vivenda habitual i 
que l’interessat consta empadronat a l’adreça citada, des del seu naixement, el 12 de 
setembre de 2003 i, per tant, corresponia l’aplicació de la mateixa. 
 
Vist que en reunir l’interessat els requisits establerts, correspon anul·lar l’esmentada 
liquidació i girar una nova liquidació aplicant la bonificació del 95%, per ser la seva 
vivenda habitual. 
 
Vist que pel contrari les liquidacions 2163/19 i 2164/19, d’import 51,96 euros 
cadascuna d’elles, a nom de Natalia i Antonio Orozco García respectivament, s’han 
girat per la finca ubicada a Av. de Can Corts 59 esc. 1 1er.sot. 1a, que no es pot 
considerar vivenda habitual, i, per tant, són correctes. 
 
Vist que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 4009/2019 de data 17 d’octubre de 
2019, es va aprovar la relació número PPLV-000053, en la què està inclosa la 
liquidació d’IIVTNU número 2161/19 girada al menor Antonio Orozco García per la 
transmissió de la finca Av. Can Corts 61 esc. B 4t.1a, la qual li va ser notificada en 
data 23 d’octubre de 2019. 
 
Atès el que determinen els articles 213.1 i 216.3 de la LGT, respecte a la revocació 
com a procediment especial de revisió dels actes i actuacions d’aplicació dels tributs i 
d’imposició de sancions tributàries. 
 
Atès que l’article 219.1 de la LGT determina que l’Administració tributària podrà 
revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que infringeixen 
manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afecten una situació 
jurídica particular posi de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la 
tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 
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Atès el que disposa l’art. 219.3 de la LGT, i l’art. 110 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, respecte a l’òrgan competent per a la revisió 
dels actes dictats en matèria de gestió tributària. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de l’Àrea de Gestió Tributària al respecte. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, que van ser publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 18 de juliol de 2019, el Ponent de la Comissió 
Informativa de Presidència i Economia proposa a aquesta Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Iniciar procediment de revocació d’ofici del Decret de l’Alcaldia número 
4009/19, de data 17 d’octubre de 2019, només pel que respecta a la liquidació 
número 2161/19 d’un import 1.399,06 euros, girada a nom d’Antonio Orozco García, 
corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana, per la transmissió a títol lucratiu del 25% de nua propietat de la finca 
ubicada a l’Av. de Can Corts 61 esc. B 4t 1a, amb referència cadastral número 
1697601DF2719F0020JS. 
 
Segon.- Anul·lar la liquidació núm. 2161/19, d’un import de 1.399,06 euros, girada a 
nom d’Antonio Orozco García per l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana, relativa a la transmissió, a títol lucratiu del 25% de nua 
propietat de la finca ubicada a l’Av. de Can Corts 61 esc. B 4t 1a, amb referència 
cadastral número 1697601DF2719F0020JS. 
 
Tercer.- Girar al menor Antonio Orozco García la liquidació d’IIVTNU corresponent a 
la transmissió del 25% de nua propietat de la finca amb referència cadastral número 
1697601DF2719F0020JS, amb aplicació de la bonificació prevista per vivenda 
habitual. 
 
Quart.- Desestimar l’aplicació de la bonificació per vivenda habitual en l’Impost sobre 
l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, relativa a la transmissió, a 
títol lucratiu de la finca ubicada a l’Av. de Can Corts 59 esc. 1 1er.sot. 1a, amb 
referència cadastral 1697601DF2719F0001RX, pels motius abans exposats. 
 
Cinquè.- Concedir a les senyores Inmaculada García Moreno, com a representant del 
menor Antonio Orozco García, i a la senyora Natalia Orozco García, un termini de 15 
dies d’audiència a l’expedient, comptats des de l’endemà de la notificació del present 
acord, perquè puguin formular les al·legacions que estimin adients en defensa dels 
seus drets. Transcorregut aquest termini, en cas que no s’hagin presentat 
al·legacions, aquesta proposta de resolució esdevindrà definitiva. 
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Sisè.- Notificar aquesta resolució a la senyora Inmaculada García Moreno, com a 
representant del menor Antonio Orozco García, i a la senyora Natalia Orozco García, 
pel seu coneixement i efectes.  
 

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

 
 

PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ  
 
Punt quinzè.- Aprovar la comptabilitat sol·licitada per la treballadora 
Georgina Viviana Carrasco Rodríguez, la qual sol·licita la compatibilitat del 
seu lloc de treball en aquest Ajuntament amb una altra activitat per compte 
aliè a temps parcial a l’empresa McDonalds España. 
 

Aprovar comptabilitat 
de Georgina Viviana Carrasco 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
Vista la declaració d'activitats presentada per la treballadora d’aquest Ajuntament, 
senyora Georgina Viviana Carrasco Rodríguez, que ocupa una plaça d’Assistent/a 
Infantil amb una jornada del 40%, adscrita al Departament d’Educació, mitjançant la 
qual sol·licita la compatibilitat del seu lloc de treball en aquest Ajuntament amb una 
altra activitat per compte aliè a temps parcial, com a personal d’equip per a 
l’empresa McDonalds España. 
   
Atès que la dedicació setmanal del lloc de treball d’Assistent/a Infantil de 
l’Ajuntament és de 15 hores setmanals, i que l'activitat per a la qual es sol·licita 
compatibilitat es desenvolupa amb una dedicació de 20 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. 
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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 treballadora d’aquest 
Ajuntament, senyora Georgina Viviana Carrasco Rodríguez, que ocupa una plaça 
d’Assistent/a Infantil amb una jornada del 40%, adscrita al Departament d’Educació, 
mitjançant la qual sol·licita la compatibilitat del seu lloc de treball en aquest 
Ajuntament amb una altra activitat per compte aliè a temps parcial, com a personal 
d’equip per a l’empresa McDonalds España; 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 41 hores 15 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 
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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. 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’IGUALTAT I EDUCACIÓ  
 
Punt setzè.- Aprovar la Tercera Addenda del Conveni de Col.laboració entre 
la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per al Pla Educatiu de l’Entorn del 
curs 2020-2021. 
 

Aprovar la 3era Addenda  
per al Pla Educatiu de l’Entorn  
del curs 2020-2021 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde d’Igualtat i Educació, que 
textualment diu: 
... 
 
Atès que, en data 3 d’octubre de 2019, es va signar el Conveni de Col·laboració entra 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Educació, i l’Ajuntament de Cornella per al Pla Educatiu de l’entorn per al període 
2019-2023.  
  
Vist que, en data 16 de gener de 2020 i 12 d’octubre de 2020, s’han signat les 
addendes primera i segona del Pla Educatiu de l’Entorn corresponent als cursos 2019-
2020 i 2020-2021 respectivament.  
 
Atès que, amb data 25 de març de 2021, i mitjançant plataforma EACAT, l’ 
Ajuntament de Cornellà de Llobregat va rebre l’esborrany corresponent a la Tercera 
Addenda al Conveni de Col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat per al Pla Educatiu de l’Entorn del curs 2020-2021. 
 
Atès que l’objecte d’aquesta addenda és concretar la dotació econòmica per 
desplegar, a través dels Plans Educatius de l’Entorn, diverses mesures del Pla de 
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millora d’oportunitats educatives, PROA+ i d’una de les actuacions del Programa 
d’orientació i reforç per la millora i suport en l’educació (POEFE). 
  
Vist que la voluntat d’aquest Ajuntament i del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya és subscriure aquesta addenda.  
 
Atès la Memòria Justificativa de la Cap de l’Àrea de Gestió de Polítiques de Famílies.  
 
Vist l’informe del Cap Administratiu d’Educació, Família, Política Social, Ocupació i 
Salut Pública. 
 
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 del 2 
de juliol de 2019, publicat al Butlletí Oficial de la Província de 18 de juliol,  la 
Presidenta delegada de la Comissió Informativa de Polítiques Socials i Comunitàries, a 
proposta de la Tinenta d’Alcalde i Regidora Delgada de l’Àrea d’Igualtat i Educació, 
una vegada dictaminat per la Comissió, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents,  
  

ACORDS 
  
Primer.- Aprovar la Tercera Addenda al Conveni de Col·laboració entre l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat per al Pla Educatiu de l’Entorn del curs 2020,lli facultar al Sr. 
Antonio Balmón Arévalo, l’Alcalde de Cornellà de Llobregat, assistit de la Secretària 
General d’aquest Corporació, la Sra. Carmen Alonso Higuera, 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 de l’addenda. 
 
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 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, mitjançant comunicació 
electrònica en compliment de l’article 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 
“TERCERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I 
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L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER AL PLA EDUCATIU D'ENTORN DEL 
CURS 2020-2021 
 
REUNITS: 
 
PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
_______________, secretària general del Departament d’Educació, nomenada pel 
Decret 16/2018, de 2 de juny, (DOGC 7634, de 4 de juny de 2018, i actuant en 
l’exercici de les facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de 
delegació de competències de la persona titular del Departament d'Ensenyament 
(DOGC núm. 5930, de 28.7.2011) en diversos òrgans del Departament. 
 
PER L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
 
____________________, alcalde de Cornellà de Llobregat, elegit en la sessió del Ple 
de la Corporació de 15 de juny de 2019 i fent ús de les facultats que li són 
reconegudes a l’article 53.1.a del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i _________________, 
Secretària general de l’Ajuntament de Cornellà que dona segons article 3.2 RD 
128/2018, de 16 de març. 
 
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat 
jurídica suficient per formalitzar aquest conveni. 
 
 
 
EXPOSEN: 
 
1. Que amb data 3 d'octubre de 2019 es va subscriure un conveni de 
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 
Departament d’Educació i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per al Pla educatiu 
d'entorn, amb número d’expedient 2019/1413 
 
2.   Que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat van subscriure diverses addendes, amb data 16 de gener de 
2020 i 10 de desembre de 2020, al conveni de col·laboració per al Pla educatiu 
d'entorn. 
 
3. Que el conveni esmentat en el punt 1 d’aquesta addenda preveu que els 
recursos econòmics que es destinaran al Plans Educatius d’Entorn es concretaran 
mitjançant una addenda al conveni. 
 
4. Que aquesta addenda té com objecte concretar la dotació econòmica per 
desplegar a través dels Plans Educatius d’Entorn diverses mesures del Pla de millora 
d’oportunitats educatives, PROA+ i d’una de les actuacions del Programa d’orientació 
i reforç per la millora i suport en l’educació (POEFE) 
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Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, consideren 
convenient formalitzar la present addenda de conformitat amb les següents 
 
CLÀUSULES: 
 
PRIMERA.- L’objecte d’aquesta addenda és concretar l’import de  la dotació 
econòmica per desplegar a través del Pla Educatiu d’Entorn: 
 
1.  Les mesures 7 i 19 del Pla de millora d’oportunitats educatives portades a terme 
durant el curs 2020-2021 ( de l’1 de setembre de 2020 i fins al 31 d’agost de 2021) 
2. Les mesures 16, 17 i 18   del Pla de millora d’oportunitats educatives, el 
desplegament de les quals comporten la contractació de personal tècnic   i   en aquest 
cas pot ser superior el termini del curs escolar 2020-2021(de l’1 de setembre del 2020 
i fins al 15 de novembre de 2021) 
3.  Tallers diversificats de suport i reforç educatiu del Programa d’orientació i reforç 
per la millora i suport en l’educació (POEFE-ABA 19), per al curs 2020-2021 (de l’1 de 
setembre de 2020 i el 31 d’agost de 2021) 
 
 
SEGONA.-  El  Departament  d’Educació  hi  col·laborarà  aportant  la  quantitat  total  
de 193.601,00 €, amb l’objectiu de donar suport a actuacions que fomentin l’èxit 
escolar, la participació de les famílies i la cohesió social. Aquest import es desglossa 
de la manera següent: 
 
 
- Dotació per desplegar les mesura 7 (PROA+), 
 
 
Mesura 7 
PROA + 
 
78.000,00 € 
 
 
- Dot ació  per  despleg ar  les  m esur es  16, 17,  18  i  19  del  Pla  de  m illora  
d’oport unit at s educatives 
 
 

Mesura 16 Mesura 17 Mesura 18 Mesura 19 Total 

30.000,00 € 15.000,00 € 30.000,00 € 31.601,00 € 106.601,00 € 
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- Dotació per al desplegament dels tallers diversificats de suport i reforç educatiu del  
Pr ogr ama d’orientació i ref orç per la m illora i supor t en l’educació  (POEFE-ABA19) 
 
Import: 9.000,00 €. 
 
Aquesta és  una assignació econòmica extraordinària amb caràcter finalista per a 
l’organització d’una proposta  comunitària de tallers de suport i reforç educatiu 
adreçats a l’alumnat de secundària obligatòria en situació de més vulnerabilitat 
educativa del municipi. Excepcionalment es podrà atendre alumnat de Batxillerat 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per la mesura 16 (o 18) // per  les mesures 16 i 
18 farà una aportació de la part del cost salarial de la contractació de la figura 
tècnica necessària per portar a terme les funcions corresponents i que no cobreixi 
l’aportació del Departament d’Educació. 
 
TERCERA.- El Departament d’Educació tramitarà en concepte de bestreta el 60% 
(116.160,60 €) de la quantitat total en el moment de la signatura d’aquesta addenda 
i la quantitat restant (40% de la quantitat total, 77.440,40 €) es tramitarà un cop es 
justifiqui correctament l’import total, tal com es preveu a la clàusula quarta. 
 
Aquest import total de 193.601,00 € es distribueix de la manera següent: 
 
63.960,60 €, 60% desplegament de les mesures 16, 17, 18 i 19 (PMOE) 
 
46.800,00 € 60% mesura 7,(PROA +) 
 
5.400,00 € 60% (POEFE-ABA19) 
 
42.640,40 € 40% desplegament de les mesures 16, 17, 18 i 19 (PMOE) 
 
31.200,00 € 40% mesura 7,(PROA +) 
 
3.600,00 € 40% (POEFE-ABA19) 
 
La despesa corresponent al desplegament de les mesures 16, 17, 18 i 19 del Pla de 
millora d’oportunitats educatives es farà efectiva a càrrec de la posició pressupostària 
EN0704D/460000190/4241/0052 MPP21 del pressupost de la Generalitat de 
Catalunya per al 2020, prorrogat per al 2021. 
 
La despesa corresponent al desplegament de la mesura 7 (PROA+) del Pla de millora 
d’oportunitats educatives es farà efectiva a càrrec de la posició pressupostària 
EN0704D/460000190/4241/2020 FPROGEN del pressupost de la Generalitat de 
Catalunya per al 2020, prorrogat per al 2021. 
 
La despesa corresponent als tallers diversificats de suport i reforç educatiu del 
Programa d’orientació   i   reforç   per   la   millora   i   suport   en   l’educació   (POEFE)   
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EN0704D/460000103/4241/2020 FPROGEN  del pressupost de la Generalitat de 
Catalunya per al2020, prorrogat per al 2021. 
 
QUARTA.- La justificació de l’import total de les despeses efectuades, es farà 
mitjançant la presentació per part de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat de la 
documentació següent: 
 
 
1.  Per la mesura 7 del Pla de millora d’oport unit at s educat ives ( PMO E -PROA+) 
 
a)  Certificat de l’interventor/a o del secretari/a-interventor/a de la corporació, amb 
el vistiplau de l’alcalde o alcaldessa, conforme les despeses certificades s’adeqüen al 
pressupost inclòs en el pla d’actuació, identificació de les activitats i certificació que 
han estat registrades en la comptabilitat. En aquest certificat, s’ha de fer constar la 
relació  de  despeses  efectuades  que  ha  d’incloure  també  les  efectuades  per 
les aplicacions pressupostàries amb càrrec a les quals s’ha fet la despesa, el nom i NIF 
del creditor, el concepte, l’import i la data de pagament, i incorporar una declaració 
conforme han estat efectuades i pagades dins dels terminis de justificació establerts 
en aquesta addenda. 
 
b)  Full resum de les despeses portades a terme. 
 
c)  Declaració responsable que el total de les fonts de finançament no supera el cost 
de l'actuació. 
 
d)  Declaració responsable que la documentació original acreditativa de les despeses 
portades a terme es troba a disposició de l'òrgan concedent, de la Intervenció General 
de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes. 
 
Pel que fa a aquesta mesura, a totes les actuacions de comunicació, convocatòria, 
publicitat, resolució i notificació s’ha de fer constar la col·laboració del MEFP amb la 
menció expressa següent: «Programa de cooperació territorial per l’orientació, avenç 
i enriquiment educatiu en la situació d’emergència educativa del curs 2020-2021 
provocada per la pandèmia de la COVID-19: #PROA+ 2020-2021 finançat pel 
Ministerio de Educación i Formación Profesional i pel Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya», també s’hi ha de fer constar els logos institucionals 
corresponents. 
 
2.  Per les mesures  16,  17, 18 i 19 del Pla de m illora  d’oport unit at s educat ives  ( 
PMO E)  
 
a)  Certificat de l’interventor/a o del secretari/a-interventor/a de l’Ajuntament, amb 
el vistiplau de l’alcalde o alcaldessa, conforme les despeses certificades s’adeqüen al 
pressupost inclòs en el pla d’actuació. En aquest certificat, s’ha de fer constar la 
relació de despeses efectuades, amb indicació de les aplicacions pressupostàries amb 
càrrec a les quals s’ha fet la despesa, el nom i NIF del creditor, el concepte, l’import i 
la data de pagament. En cas que el pagament de les factures no s’hagi fet efectiu, 
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caldrà indicar la data prevista per al seu pagament, i incorporar una declaració 
conforme han estat efectuades i pagades dins dels terminis de justificació establerts 
en aquesta addenda. 
 
b)  Full resum de les despeses portades a terme 
 
c)  Certificat de l’acta signada d’aprovació de la memòria per part de la comissió 
Representativa-Institucional, prevista a la clàusula tretzena del conveni de 
col·laboració (s’ha d’elaborar una única memòria que englobi totes les addendes 
subscrites al conveni del PEE per al curs 2020-2021, en la que s’ha de veure de 
manera específica i per separat les dades referides a mesures PMOE, PROA+ i POEFE-
ABA19). 
 
d)  Declaració responsable que el total de les fonts de finançament no supera el cost 
de l'actuació. 
 
e)  Declaració responsable que la documentació original acreditativa de les despeses 
portades a terme es troba a disposició de l'òrgan concedent, de la Intervenció General 
de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes. 
El desplegament de les mesures 16, 17 i 18 del PMOE comporta la contractació de 
personal tècnic, contractació que pot anar des de l’1 de setembre de 2020 i fins al 15 
de novembre de 2021. 
 
3.  Tallers diversificats de suport i reforç educatiu (PMOE POEFE-ABA19)1 
 
 
a)  Certificat del secretari/a-interventor/a de la corporació, amb el vistiplau de 
l’alcalde o alcaldessa on s’ha de fer constar la relació de despeses efectuades, les 
aplicacions pressupostàries amb càrrec a les quals s’ha fet la despesa, el nom i el NIF 
del creditor, el concepte, l’import i la data de pagament. En cas que el pagament de 
les factures no s’hagi fet efectiu, caldrà indicar la data prevista per al seu pagament, i 
incorporar una declaració conforme han estat efectuades i pagades dins dels terminis 
de justificació establerts en aquesta addenda. 
 
b)  Còpia totes les factures i justificants de pagament de les despeses efectuades.  
c)  Còpia de la documentació acreditativa de la contractació 
d) Les indicacions específiques per a la gestió i justificació econòmica d’aquesta 
actuació en el marc del POEFE es despleguen en el bloc 9 de la GUIA Tallers 
diversificats de suport i reforç educatiu en horari extraescolar en centres de plans 
educatius d’entorn 
 
e)  Declaració responsable que el total de les fonts de finançament no supera el cost 
de l'actuació. 
 
f) Declaració responsable que la documentació original acreditativa de les despeses 
portades a terme es troba a disposició de l'òrgan concedent, de la Intervenció General 
de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes. 
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1  Consultar la  Guia per a la gestió, justificacions tècnica i econòmica, comunicació i 
publicitat, dels Tallers 
diversificats de suport i reforç educatiu en horari extraescolar en centres de plans 
educatius d’entorn (PEE) 
 
 
En totes les actuacions de comunicació i publicitat dels Tallers diversificats de suport i 
reforç educatiu s’haurà d’indicar que aquesta activitat forma part del Programa 
d’Orientació i reforç per a l’avanç i suport a l’educació finançada pel Ministeri 
d’Educació i Formació Professional i cofinançada pel Fons Social Europeu (FSE) en el 
marc del Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació 2014-2020 (POEFE)  
fent constar els logos institucionals corresponents del MEFP i el FSE. 
 
Aquesta documentació justificativa s’ha de presentar no més tard del 30 de novembre 
de 2021. 
 
CINQUENA. - L’Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector 
públic poden portar a terme actuacions de control i requerir informació al destinatari 
o destinatària final del fons, d’acord amb el que preveu l’article 90 bis del Text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre. 
 
L’Ajuntament està obligat a destinar els fons rebuts a les activitats objecte d’aquesta 
addenda i a justificar l’aplicació d’aquests fons d’acord amb els conceptes establerts a 
la clàusula segona. 
 
Així mateix, l’Ajuntament estarà obligat a facilitar tota la informació que li sigui 
requerida pels òrgans de control de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la 
Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents. 
 
SISENA.- Aquesta addenda serà vigent des de la data de la seva signatura i fins al 31 
de desembre de 2021. 
 
SETENA.- Aquesta addenda està sotmesa als requisits establerts en el capítol IX del 
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen aquesta addenda.” 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
PROPOSTES DE L'ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC  
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Punt dissetè.- Aprovar la revisió del cànon de la concessió administrativa de 
l’ús privatiu del subsòl del terreny municipal, situat a la Plaça Lluís 
Companys carrer Menèndez i Pelai, destinat a la construcció d’un 
aparcament soterrani, adjudicada a l’empresa SABA APARCAMIENTOS, 
Societat Anónima. 

 
Aprovar la revisió del cànon 
aparcament al c/ Menèdez i Pelai 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 
Vist el Plec de Condicions Jurídiques i Econòmic-Administratives que regeix la 
concessió administrativa regulador de l’ús privatiu del subsòl del terreny municipal, 
situat a la Plaça Lluís Companys i carrer Menèndez i Pelai, destinat a la construcció 
d’un aparcament soterrani, adjudicada a l’empresa Iniciatives de Serveis Salou, 
Societat Limitada, i en especial el seu article 7, relatiu a la revisió de preus, del que 
resulta que el cànon serà revisable anyalment en base a l’Índex de Preus al Consum, 
elaborat pel Institut Nacional d’Estadística. 
 
Vist que l’empresa PARBLA, Societat Limitada, Societat Unipersonal, es va subrogar 
en tots els drets concessionals de l’empresa Iniciatives de Serveis Salou, Societat 
Limitada, com adjudicatària de la concessió de l’ús privatiu esmentat. 
 
Vist que l’empresa SABA APARCAMIENTOS, S.A., es va subrogar  en tots els drets 
concessionals de l’empresa PARBLA Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal, com 
adjudicatària de la concessió de l’ús privatiu  esmentat. 
 
Atès que l’Índex de Preus al Consum corresponent al període  desembre 2019 
/desembre 2020, és del -0,5 % segons dades facilitades per l'Institut Nacional 
d'Estadística. 
 
Atès que segons l’art.22 del Plec de Condicions, la garantia definitiva s’estableix en 
18.000.-euros (3.000.000.-pessetes), no correspon complementar aquesta garantia 
per la revisió del cànon (increment d’IPC). 
 
Vist l’informe de data 11 de març de 2021 del Cap del Departament de Patrimoni. 
 
Atès que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa de Territori i 
Medi Ambient. 
 
Atès que l’ adopció d’ aquest acord és competència d’ aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el 2 de juliol de 2019 i que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de data 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió Informativa de 
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Territori i Medi Ambient a proposta del Tinent d’Alcalde de Política Territorial i Espai 
públic, proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la revisió del cànon de la concessió administrativa de l’ús privatiu 
del subsòl del terreny municipal, situat a la Plaça Lluís Companys i/carrer Menèndez i 
Pelai, destinat a la construcció d’un aparcament soterrani, adjudicada a l’empresa 
SABA APARCAMIENTOS, Societat Anónima, segons acord de la Junta de Govern Local 
de data 21 d’octubre de 2009, per variació de l’Índex de Preus al Consum 
corresponent al període de desembre 2019 / desembre 2020, en un -0,5 % segons 
dades facilitades per l'Institut Nacional d'Estadística, i que aplicat sobre l’última 
renda vigent de 1.164,22.-euros, suposa una variació anyal de -5,82.-euros, restant 
establert al cànon anyal de l’esmentada concessió administrativa, en la quantitat de 
1.158,40.-euros anyals, i això amb efectes de l’1 de gener de 2021. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària SABA APARCAMIENTOS 
Societat Anónima, i  a la Intervenció Municipal. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya.  
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt divuitè.- Aprovar la revisió del cànon de la concessió administrativa de 
l’ús privatiu d’una porció de vol de domini públic sobre part del carrer Lluis 
Muntades, adjudicat a l’empresa “Siemens, S.A.”  
 

Aprovar la revisió del cànon  
d’una porció de vol al c/ Lluis Muntades 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 
Vist el Plec de Condicions Jurídiques i Econòmic-Administratives que regeix la 
concessió administrativa de l’ús privatiu d’una porció de vol de domini públic sobre 
part del carrer Lluis Muntades de 24,60 metres quadrats de superfície en planta amb 
la finalitat de connectar dues parts d’una mateixa instal·lació, adjudicat a l’empresa 
“Siemens, S.A.“, i en especial el seu article 6, relatiu a la revisió de preus, del que 
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resulta que el cànon serà revisable anyalment en base l’Índex de Preus al Consum de 
l’exercici anterior. 
  
Atès que l’Índex de Preus al Consum corresponent a l’exercici 2020, es del -0,5 % 
segons dades facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
Vist que en data 7 de març de 2012, en relació a la llicència de 1ª ocupació, l’empresa 
Siemens, S.A. va presentar instància de comunicació prèvia i es a partir d’aquesta 
data que es fa efectiu el cànon de la concessió. 
 
Vist l’informe de data 11 de març de 2021 del Cap del Departament de Patrimoni. 
 
Atès que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa de Territori i 
Medi Ambient. 
 
Atès que l’ adopció d’ aquest acord és competència d’ aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el 2 de juliol de 2019 i que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de data 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió Informativa de 
Territori i Medi Ambient a proposta del Tinent d’Alcalde de Política Territorial i Espai 
públic, proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la revisió del cànon de la concessió administrativa  de l’ús privatiu 
d’una porció de vol de domini públic sobre part del carrer Lluis Muntades de 24,60 
metres quadrats de superfície en planta amb la finalitat de connectar dues parts 
d’una mateixa instal·lació, adjudicat a l’empresa “Siemens, S.A.” segons acord de la 
Junta de Govern Local de data 3 de març de 2010, per variació de l’Índex de Preus al 
Consum corresponent al període de desembre 2019 / desembre 2020 en un -0,5 %, i 
que aplicat sobre l’última renda vigent de 2.939,25.-euros suposa una variació anyal 
de -14,70.-euros restant establert el cànon de l’esmentada concessió en la quantitat 
de 2.924,55.-euros anyals i allò amb efectes del dia 7 de març de 2021. (el 7 de març 
de 2012 es la data de l’obtenció de la corresponent llicència de 1ª ocupació). 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’empresa “Siemens, Societat Anònima”, i a la 
Intervenció Municipal. 
 
Tercer.-  Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
  

... 
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Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt dinovè.- Aprovar la revisió del cànon de l’atorgament de l’ús privatiu 
d’un terreny municipal, situat a l’Illa d’Equipaments Almeda, adjudicat a 
l’Associació Professional d’Empresaris d’Electricitat, Fontaneria, 
Climatització i Afins del Baix Llobregat.  
 

Revisió del cànon d’un  
terreny a l’Illa d’Equipaments Almeda 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 
Vist el plec de condicions jurídiques i econòmic-administratives que regeix el dret de 
superfície relatiu a l’ús privatiu d’un terreny de propietat municipal de 1.520 m2, 
situat a l’illa d’Equipaments Almeda per la construcció d’un equipament d’ús docent, 
adjudicat a l’Associació Professional d’Empresaris d’Electricitat, Fontaneria, 
Climatització i Afins del Baix Llobregat i en especial el seu article 6, relatiu a la revisió 
de preus, del que resulta que el cànon serà revisable anyalment en base a l’Índex de 
Preus al Consum de l’exercici anterior. 
 
Atès que l’Índex de Preus al Consum corresponent al període desembre 
2019/desembre 2020 és del -0,5 %, segons dades facilitades per l’Institut Nacional 
d’Estadística. 
 
Vist l’informe de data 17 de març de 2021 del Cap del Departament de Patrimoni. 
 
Atès que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa de Territori i 
Medi Ambient. 
 
Atès que l’ adopció d’ aquest acord és competència d’ aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el 2 de juliol de 2019 i que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de data 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió Informativa de 
Territori i Medi Ambient a proposta del Tinent d’Alcalde de Política Territorial i Espai 
públic, proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la revisió del cànon de l’atorgament de l’ús privatiu d’un terreny 
municipal, situat a l’Illa d’Equipaments Almeda, per la construcció d’un equipament 
d’ús docent, mitjançant la cessió d’un dret de superfície, adjudicat a l’Associació 
Professional d’Empresaris d’Electricitat, Fontaneria, Climatització i Afins del Baix 
Llobregat, mitjançant acord de Ple de data 30 d’abril del 2003, per variació de l’Índex 
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de Preus al Consum corresponent al període de desembre 2019 / desembre 2020, en 
un -0,5%, i que aplicat sobre l’última renda vigent de 6.220,65.-euros, suposa una 
variació anyal de -31,10.-euros, restant establert al cànon anyal en la quantitat de 
6.189,55.-euros més el 21% d´IVA, i això amb efectes de l’1 de gener de 2021. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l´empresa concessionària Associació Professional 
d’Empresaris d’Electricitat, Fontaneria, Climatització i Afins del Baix Llobregat i a la 
Intervenció Municipal. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
 
Punt vintè.- Aprovar la revisió del cànon de l’atorgament de l’ús privatiu 
d’un terreny de propietat municipal, mitjançant la cessió d´un dret de 
superfície, situat a l’extrem sud de l’ Illa d’ Equipaments Almeda, adjudicat a 
l’empresa Louvre Hoteles España, S.L. 
 

Revisió del cànon d´un  
dret de superficie de l’ Illa d’ Equipaments 
Almeda 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 

 
Vist el Plec de Condicions Jurídiques i Econòmic-Administratius que regeix el dret 
de superfície relatiu a l’ ús privatiu d’ un terreny de propietat municipal de 
2.836,25 m2, mitjançant la cessió d’un dret de superfície, situat a l’extrem sud de 
l’ Illa d’ Equipaments Almeda, per la construcció d’ un hotel, adjudicat a 
l’empresa Envergure España, S.L., actualment Louvre Hoteles España, S.L.  i cedit 
a l’empresa Hotel Grill Cornellà, S.L. i  en especial el seu article 6, relatiu a la 
revisió de preus, del que resulta que el cànon serà  revisable anyalment en base 
al Índex de Preus al Consum de l'exercici anterior. 
 
Atès que l’Índex de Preus al Consum corresponent al període desembre 2019 / 
desembre 2020 és del -0,5 %, segons dades facilitades per l'Institut Nacional 
d'Estadística. 
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Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 3 de setembre de 2008 
mitjançant el qual es restava assabentat del canvi de denominació social de 
l’Empresa Envergure España, S.L. per la denominació social Louvre Hoteles 
España, S.L. i s’autoritzava la cessió en tots els drets i obligacions de l’empresa 
Louvre Hoteles España, S.L.  a favor de Hotel Grill Cornellà, S.L. del dret de 
superfície que es descriu al punt primer i que inicialment es va adjudicar al 
l’empresa Envergure España, S.L. i es requeria a les empreses Louvre Hoteles 
España, S.L. i Hotel Grill Cornellà, S.L. perquè formalitzin en escriptura pública la 
cessió. 
 
Vista l’escriptura de cessió de dret de superfície amb número de Protocol 4106 de 
data 30 d’octubre de 2009 signada davant el notari de Barcelona Tomás 
Giménez Duart, per Louvre Hotels España, S.L. i Hotel Grill Cornellà, S.L. 
 
Vist l’informe de data 17 de març de 2021 del Cap del Departament de 
Patrimoni. 
 
Atès que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa de 
Territori i Medi Ambient. 
 
Atès que l’ adopció d’ aquest acord és competència d’ aquesta Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió 
plenària que va tenir lloc el 2 de juliol de 2019 i que va ser publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de data 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió 
Informativa de Territori i Medi Ambient a proposta del Tinent d’Alcalde de 
Política Territorial i Espai públic, proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la revisió del cànon de l’atorgament de l’ús privatiu d’un 
terreny de propietat municipal de 2.836,25 m2, mitjançant la cessió d´un dret de 
superfície, situat a l’extrem sud de l’ Illa d’ Equipaments Almeda, per la 
construcció d’ un hotel, adjudicat a l’empresa Louvre Hoteles España, S.L. i 
mitjançant acord de Ple de data 17 de desembre de 2004 i autoritzada la cessió 
en tots els drets i obligacions a Hotel Grill Cornellà, mitjançant acord de la Junta 
de Govern Local de 3 de setembre de 2008, per variació de l’Índex de Preus al 
Consum corresponent al període de desembre 2019 / desembre 2020, en un -0,5 
%, que aplicat sobre l’última renda vigent de 196.352,18.- euros, suposa una 
variació anyal de -981,76.- euros, restant establert al cànon anyal de l’esmentat 
dret de superfície, en la quantitat de 195.370,42.- euros més el 21 % d´IVA, i això 
amb efectes de 1 de gener de 2021. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’empresa concessionària “Hotel Grill 
Cornellà, S.L.” i a  la Intervenció Municipal. 
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Tercer.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 
19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt vint-i-unè.- Aprovar la revisió del cànon de la concessió administrativa 
de l’ús privatiu dels terrenys municipals situats a la cruïlla de l’Avinguda del 
Maresme amb el carrer Mercuri, adjudicada a l’empresa “Accor Hoteles 
España Societat Anónima.”  
 

Revisió del cànon dels terrenys 
situats a la cruïlla de l’Avg. del Maresme  
amb el c/ Mercuri 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 
Vist el Plec de Condicions Jurídiques i Econòmic-Administratius que regeix la concessió 
administrativa de l’ús privatiu dels terrenys municipals situats a la cruïlla de 
l’Avinguda del Maresme amb el carrer Mercuri destinats a la construcció d’un hotel,  
adjudicada a l’empresa “Accor Hoteles España, Societat Anónima .” i en especial el 
seu article 6, relatiu a la revisió de preus, del que resulta que el cànon serà  revisable 
anyalment en base al Índex de Preus al Consum de l'exercici anterior. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 8 de juliol de 2016, mitjançant el qual  
s’aprova autoritzar la cessió de drets i obligacions de l’Empresa Accor Hoteles España, 
Societat Anónima, a favor d’Hostelera Valenciana 98, Societat Limitada, de la 
concessió administrativa dels terrenys de propietat municipal, situats a l’Avinguda 
Maresme amb el carrer Mercuri (Parcel·la E4), formalitzat en escriptura pública 
davant el Notari de Madrid Maria del Rosario Algora Wesolowski amb el número 965 
de protocol i  el 31 d’agost de 2016. 
 
Atès que l’Índex de Preus al Consum corresponent al període febrer 2020 / febrer 
2021 és del 0,0 %, segons dades facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
Vist l’informe de data 17 de març de 2021 del Cap del Departament de Patrimoni. 
 
Atès que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa de Territori i 
Medi Ambient. 
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Atès que l’ adopció d’ aquest acord és competència d’ aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el 2 de juliol de 2019 i que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de data 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió Informativa de 
Territori i Medi Ambient a proposta del Tinent d’Alcalde de Política Territorial i Espai 
públic, proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la revisió del cànon de la concessió administrativa de l’ús privatiu 
dels terrenys municipals situats a la cruïlla de l’Avinguda del Maresme amb el carrer 
Mercuri destinats a la construcció d’un hotel,  adjudicada a l’empresa “Accor Hoteles 
España  Societat Anónima.” mitjançant acord de Ple de data 26 d’octubre de 2000 i 
cedit els seus drets a favor de Hostelera Valenciana 98, Societat Limitada, segons 
acord de la Junta de Govern Local de data 8 de juliol de 2016,  per variació de l' Índex 
de Preus al Consum corresponent al període febrer 2020 / febrer 2021 en un 0,0% i 
que suposa una variació anyal de 0,00.-euros, restant establert el cànon anyal de 
l’esmentada concessió, en la quantitat de 490.827,67.-euros anyals, i això amb 
efectes del dia 9 de març de 2021. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’actual empresa concessionària “Hostelera 
Valenciana 98, Societat Limitada ” i a la Intervenció Municipal. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I SALUT 
 
Punt vint-i-dosè.- Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament a les Bases per a la 
gestió i desenvolupament del programa “Servei Local de Teleassistència per 
als anys 2021- 2024”. 
 

Adhesió Bases “Servei  
Local de Teleassistència per als  
anys 2021- 2024”. 
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Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Polítiques Socials i 
Salut, que textualment diu: 
... 
 
Vist que la teleassistència és un recurs social d’atenció domiciliària que es destina a la 
població en general, preferentment a les persones grans en situació de risc o 
fragilitat, per raons d’edat, aïllament social, salut i/o dependència. I, atès que per a la 
implementació d’aquest programa al territori de la demarcació de Barcelona, la 
Diputació de Barcelona ha establert el Servei Local de Teleassistència. 
 
Atès l’aprovació, per part de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en 
sessió de 11 de juny de 2020, de les Bases per a la gestió i desenvolupament del 
programa “Servei Local de Teleassistència per als anys 2021-2024”, modificat 
parcialment per l’acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 
12 de novembre de 2020.  
 
Vist que, aquest Ajuntament ha participat de manera històrica en aquest programa i, 
que està interessat en continuar participant.  
 
Atès que les bases per a la gestió i desenvolupament del programa “Servei de 
Teleassistència 2021-2024” regula i fixa els criteris i el procediment de la prestació del 
servei entre els ens locals de la província de Barcelona i la Diputació de Barcelona, ja 
que el programa és conseqüència de la cooperació interinstitucional entre la 
Diputació de Barcelona i els ens local de la província. 
 
Vist l’adhesió implica l’acceptació de les condiciones definides a les Bases del 
programa i comporta el compromís per part dels ens locals de fer front al 
finançament que correspongui derivat de la prestació del servei en el seu territori.  
 
Aquest finançament es distribueix de la següent manera: 47% a càrrec de la Diputació 
de Barcelona i 53% a càrrec dels Ens Locals participants. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona encara no ha establert el preu dels serveis i el 
número de serveis a gestionar per part de l’Ajuntament de Cornellà. 
Vist l’informe del Tècnic de Gent Gran amb el vist i plau del Cap de l’Àrea de Gestió 
d’Acció Social d’aquest Ajuntament.  
 
Atès l’article 25.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
 
Vist l’article 6.1 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d’atenció social primària, del 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist l’informe des Cap Administratiu d’Educació, Família, Política Social, Ocupació i 
Salut Pública. 
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Atès que l’adopció d’aquest Acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el 2 de juliol de 2019, publicat al Butlletí Oficial de la Província de 18 de 
juliol,   
 

ACORDS 
  
Primer.-  Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament a les Bases per a la gestió i 
desenvolupament del programa “Servei Local de Teleassistència per als anys 2021-
2024”, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 11 de 
juny de 2020 i modificat parcialment per l’acord de Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona en sessió de 12 de novembre de 2020, que s’identifiquen 
electrònicament a continuació: 
 
- Núm. ID: 2085778 
- Núm.Hash: 

DC11D4C162FDC6D0D01CC296CAE92A6A7D7227F388E7BF930F4A21EB01B75A
A8A7C5AFD45282CF4622EF2A8EEB53D94E7E939A4E212562C0EC6B76248622A
4B9 
 

- Núm. ID: 2085791 
- Núm.Hash: 

B1763B9B3149BEDAEF45A7919034F4C1447F386021DA890A35D0B2600F5F2B6
F081459CA5CF55EC2626E5372AFD9A475404FAFC893BBB632656A204D37123C
2C 

 
Segon.- Sol·licitar la participació el programa de Servei Local de Teleassistència per a 
la convocatòria de l’any 2021. 
 
Tercer.- Facultar al senyor Joan Miquel Culillas Jalencas, en qualitat de Cap del 
Gabinet Tècnic d’Alcaldia, per a la signatura i presentació de sol·licitud de participació 
al “Servei Local de Teleassistència, en els termes establerts a les Bases del programa 
“Servei Local de Teleassistència per als anys 2021-2024”.  
 
Quart.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en el Seu 
Electrònica Municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 
Cinquè.- Notificar el contingut de la present resolució a la Diputació de Barcelona als 
efectes escaients.  
 

... 
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Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Punt vint-i-tresè.- Rectificació del punt primer l’acord de l’aprovació del 
Conveni Marc entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat en matèria de seguretat ciutadana, per incorporar el text íntegre 
del conveni, annexos 2 al 7 i models de questionaris. 
 

Rectificació del punt primer de 
l’acord del conveni de Trànsit 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
... 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de novembre de 2020, es va 
aprovar el Conveni Marc de Col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en matèria de seguretat viaria; així com dels 
annexos números del 2 a 7:  
 
Annex 2, relatiu a l’adhesió al Sistema d’Informació i atenció a les víctimes 
d’accidents de trànsit. 
 
Annex 3, relatiu als controls de velocitat. 
 
Annex 4, relatiu als controls d’alcoholèmia. 
 
Annex 5, relatiu als controls d’estupefaents. 
 
Annex 6, relatiu a  l’educació per a la mobilitat segura (EMS) mitjançant parcs 
infantils de trànsit (PIT) amb bicicletes. 
 
Annex 7, relatiu a l’educació per a la mobilitat segura (EMS) mitjançant parcs infantils 
de trànsit (PIT) amb ciclomotors. 
 
Vist que en el pacte 2n de l’annex 3 relatiu als controls de velocitat establia que el 
Servei Català de Trànsit, cedia temporalment l'ús del cinemòmetre (identificat en full 
adjunt),  per al seu ús per part de la Policia Local de Cornellà de Llobregat), ha de ser 
eliminat ja que dit full no figura  adjunt, sinó que aquest s’estendrà en el moment del 
lliurament. 
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Vist que en el pacte 3r a l’apartat d) de l’annex 3 relatiu als controls de velocitat 
establia que formava part dels mateix l’imprès de la informació resultat de la 
programació mensual dels controls de velocitat efectuat utilitzant el cinemòmetre; 
però no fou incorporat al text de l’acord.  
 
Vist que en el pacte 3r de l’apartat c) a l’annex 4  relatiu als controls d’alcoholèmia 
establia que formaven part del mateix els models de qüestionaris estadístics 
d'alcoholèmia degudament formalitzats, tant pel que fa als controls que resultin 
positius com per als negatius; però no  foren incorporats al text de l’acord. 
 
Vist que en el  text de l’annex 4 hi havia un salt de numeració en les pactes, passant 
del 5 al 8; s’ha corregit l’esmentat error. 
 
Vist que en el pacte 3r de l’apartat c) de l’annex 5  relatiu als controls d’estupefaents 
establia que formaven part del mateix els models de qüestionaris estadístics de 
substàncies estupefaents degudament formalitzats, tant pel que fa als controls que 
resultin positius com per als negatius; però no foren incorporats al text de l’acord. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de l’Àrea de Gestió d’Activitats i Ordenances i 
administració d’Espai Públic. 
 
Atès que per tot l’exposat és necessari modificar el punt primer de l’acord de la Junta 
de Govern Local de data 27 de novembre de 2020, incorporant ambdós models de 
qüestionaris estadístics degudament formalitzats. 
 
Atès que la naturalesa d’aquest conveni es administrativa i es regeix per allò que 
disposa la normativa d’aplicació, i concretament el Títol Preliminar de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre de règim jurídic  del sector públic, els Capítols I i II del Títol IX de la Llei 
26/2010 del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les competències acordades per aquest Ajuntament per acord plenari que 
va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, publicat al BOP de 18 de juliol de 2019. Per tot 
això la Tinent d’Alcalde de Presidència, proposa els següents.  
 

ACORDS 
 
Primer.- Modificar el punt primer de l’acord de la Junta de Govern Local de data 27 de 
novembre de 2020, pel que s’aprova el Conveni de col·laboració entre el Servei Català 
de Trànsit i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en matèria de seguretat viaria; així 
com dels annexos números del 2 a 7, incorporant els models de qüestionaris 
estadístics d’alcoholèmia i de substàncies estupefaents degudament formalitzats. 
 
El text literal del qual quedarà redactat de la següent manera: 
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“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I 
L’AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT EN MATÈRIA DE SEGURETAT VIÀRIA 
 
REUNITS 
 
D'una banda, el senyor Juli Gendrau i Farguell, director del Servei Català de Trànsit.  
 
D’una altra, el senyor Antonio Balmón Arévalo, alcalde de l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat. 
ACTUEN 
 
El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de 
caràcter administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, per autorització de 22 de setembre de 2020. 
 
El segon, en nom i representació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb NIF 
P0807200A i domicili a la Plaça de l’Església S/n de Cornellà de Llobregat (08940), es 
troba facultat per a la signatura d’aquest conveni per acord de la Junta de Govern 
Local de data  , assistit per la Secretaria General Sra. Carmen Alonso 
Higuera, als efectes de fe pública previstos per l’article 2 del segons disposa l'apartat 
i) de l'article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels 
Funcionaris d'Administració Local amb habilitació nacional. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest 
conveni. 
 
MANIFESTEN  
 
1. Que, d'acord amb el que disposen la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de 
transferència de competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles 
de motor a la Comunitat Autònoma de Catalunya; el Reial decret 391/1998, de 13 de 
març, sobre traspàs de serveis i funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat 
de Catalunya en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor; el Reial decret 
575/1999, de 9 d’abril i el Reial decret 404/2000, de 24 de març, sobre l’ampliació de 
mitjans personals, materials i pressupostaris traspassats a la Generalitat de 
Catalunya pel Reial decret 391/1998, de 13 de març; la Llei 14/1997, de 24 de 
desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, i el Decret 102/1998, de 15 d'abril, 
de desenvolupament de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria 
de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, el Departament d’Interior és el 
responsable de l'execució de les competències de la Generalitat en matèria de trànsit, 
circulació de vehicles i seguretat viària, que han de ser exercides mitjançant el Servei 
Català de Trànsit i els òrgans del Departament que es determinin per reglament. 
 
2. Que, d’acord amb l’article 7 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat viària, s’atribueix als municipis competències en matèria de regulació, 
ordenació, gestió, vigilància i disciplina, per mitjà d’agents propis, del trànsit en les 
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vies urbanes de la seva titularitat, així com la denúncia de les infraccions que es 
cometin en aquestes vies i la sanció de les mateixes quan no estigui atribuïda a una 
altra Administració. 
 
3. Que els darrers anys a Catalunya es constata que més del 50% de les víctimes per 
accidents de trànsit es produeixen en vies urbanes, i que la diversa problemàtica 
sobre el trànsit en aquestes vies ha posat de manifest la necessitat de desenvolupar 
una acció conjunta i coordinada en els àmbits urbà i interurbà en matèria de 
seguretat viària amb l’objectiu de reduir els accidents de trànsit. 
 
4. Que el Servei Català de Trànsit estableix com una de les línies prioritàries 
d’actuació la cooperació amb els ajuntaments i les autoritats locals en matèria de 
seguretat viària, amb l’objectiu de contribuir a la creació d’una nova cultura de 
conducció, circulació i mobilitat. 
 
5. Que al Pla de seguretat viària s’estableix una línia de cooperació amb els governs 
locals, donada la importància que té la seguretat viària a les vies urbanes. Una de les 
accions establertes al Pla de seguretat viària per tal d’impulsar un espai continu de 
seguretat viària i involucrar i coordinar entitats públiques i privades en la millora de la 
mobilitat segura, és la d’establir un marc de col·laboració en matèria de seguretat 
viària entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament per tal de desenvolupar una 
participació millor i més efectiva d’ambdues parts en el disseny, execució i evolució de 
les polítiques de seguretat viària. 
 
D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, ambdues parts acorden subscriure 
aquest conveni marc en matèria de seguretat viària. Aquesta col·laboració es 
subjectarà als pactes següents. 
 
PACTES 
 
1. Objecte del conveni 
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre el Servei Català 
de Trànsit i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en el desenvolupament de 
determinades accions en matèria de trànsit i seguretat viària i d’altres relacionades 
que es puguin anar definint o que siguin d’interès per a les parts.  
 
2. Compromisos del Servei Català de Trànsit 
El Servei Català de Trànsit oferirà assistència tècnica en matèria de seguretat viària al 
municipi d’acord amb les accions que figuren als annexos a aquest conveni, al qual 
s’adhereixen les parts. 
Igualment, l’SCT es compromet a planificar les directrius de les policies locals en 
matèria de seguretat viària en l’àmbit urbà, a cedir els materials en perfecte estat i a 
facilitar informació sobre l’accidentalitat urbana del municipi. 
 
3. Compromisos de l’Ajuntament  
 



 
 

 
 

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

 

 29

Per tal de facilitar la col·laboració i la coordinació de les actuacions realitzades per la 
Policia Local, l’Ajuntament es compromet a comunicar les dades d’accidentalitat de 
trànsit amb víctimes: 
 

a) Quan coneguin d’un accident de trànsit amb víctimes greus o mortals, han 
d’introduir les dades de forma telemàtica al sistema integral de recollida de 
dades d’accidents de trànsit (SIDAT). Cal introduir aquestes dades crítiques dels 
accidents amb víctimes en un termini de 24 hores per als accidents amb 
víctimes mortals i de 48 hores en cas d’accidents amb víctimes greus. La resta 
de dades (també la dels accidents amb víctimes lleus) s’han de lliurar en el 
termini màxim de 60 dies o mitjançant altres aplicacions que disposin de 
sistemes informàtics que bolquin al SIDAT. Les policies locals que es connecten 
als sistemes informàtics de la PG-ME (aplicació d’atestats o Atenea) o al SIPCAT 
(a partir de la integració amb el SIDAT) no cal que introdueixin les dades al 
SIDAT, si ho fan en el termini indicat anteriorment.  
 

b) Les despeses de connexió i d’adquisició del maquinari i del sistema operatiu 
mínim de l’equipament informàtic són a càrrec de l’Ajuntament. 
 

c) L’Ajuntament es compromet a conservar en perfecte estat el material, si 
s’escau, cedit per l’SCT a les policies locals. 

 
4. Normes de col·laboració  
Les accions derivades del present conveni queden sotmeses al que disposa la 
legislació vigent, la normativa interna de cada òrgan i les que s’acordin per a 
cadascun dels convenis específics, tenint en compte la naturalesa de la col·laboració i 
acció a realitzar en matèria de trànsit i seguretat viària. 
Cap acció en matèria de trànsit i seguretat viària es pot dur a terme sense estar, 
prèviament, definida i regulada en un conveni específic. 
Els convenis específics que es redactin vinculats al present conveni han de ser 
aprovats i signats pels representants del Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat. 
 
5. Contingut dels convenis específics 
 
Cada acció a realitzar en matèria de trànsit i seguretat viària en el marc del present 
conveni ha de ser objecte d’un conveni específic, que ha de contenir les matèries que 
preveu la normativa vigent. 
Les accions inicials en què es concretarà aquesta col·laboració durant el primer 
període de vigència del present conveni es desenvolupen als annexos 2 a 7. 
Les properes accions objecte de col·laboració en el marc del present conveni es 
concretaran en el si de la comissió o, en el seu defecte, pel responsable del 
mecanisme de seguiment, vigilància i control, a què es fa referència en el pacte sisè. 
 
6. Mecanisme de seguiment, vigilància i control 
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Les parts poden constituir una comissió de seguiment, vigilància i control del present 
conveni, que ha d’estar integrada per dos membres designats per cadascuna de les 
parts signants, o, en el seu defecte, designar un responsable del mecanisme de 
seguiment, vigilància i control, essent els encarregats de portar a terme els convenis 
específics. 
Aquest mecanisme té com a funció: 

 
1. El seguiment i el control de les accions que es derivin de l’aplicació d’aquest 

conveni, així com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si 
escau. 
 

2. La intervenció, en cas de discrepàncies en la formalització dels convenis 
específics en els quals es concreten les obligacions esmentades, que han de 
respectar el contingut i els límits fixats per aquest conveni. En aquests casos, la 
comissió, després d’analitzar la situació creada, decidirà la manera d’actuar 
per resoldre-les. 
 

3. Resoldre els problemes de compliment d’aquest conveni. 
 
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues parts. 
La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, 
vigilància i control, es consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i control de 
l’execució del conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 
 
7. Vigència del conveni 
 
El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una durada de 
4 anys. En qualsevol moment abans de la finalització d’aquest, les parts podran 
acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals. 
L’acord de pròrroga d’aquest conveni suposarà automàticament la dels convenis 
específics signats i vigents. 
 
8. Extinció del conveni 
 
1. Aquest conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que en constitueixen 
l’objecte o perquè s’ha incorregut en alguna de les causes de resolució següents: 
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la 
pròrroga. 
b) L’acord unànime de les parts. 
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per les parts. En 
aquest cas, s’estarà al que disposa el pacte novè. 
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o les accions previstes en aquest conveni. 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres 
lleis. 
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L’extinció d’aquest conveni suposarà automàticament la dels convenis específica 
signats i vigents. 
2. La part que proposi resoldre el present conveni ho haurà de comunicar a l’altra part 
per escrit amb dos mesos d’antelació. Aquest procés l’haurà de controlar la comissió 
o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control, 
havent de garantir la correcta finalització de les accions pendents d’execució, d’acord 
amb l’article 52.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
En defecte de constitució formal de la comissió, el responsable del mecanisme de 
seguiment, vigilància i control, en decidirà el més convenient, tenint en compte, entre 
d’altres, els supòsits anteriors. 
 
9. Actuació en cas d’incompliment dels compromisos establerts per aquest conveni 
 
En aquest cas, s’ha d’estar al que estableix l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
En aquest sentit, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un 
requeriment perquè compleixi en un termini determinat els compromisos que es 
consideren incomplerts.  
Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment 
persisteix, la part que el va adreçar ha de notificar la concurrència de la causa de 
resolució i el conveni s’entén resolt. 
 
 
10. Protecció de dades 
 
L’obtenció, cessió i conservació de dades personals de les accions que es derivin de 
l’aplicació d’aquest conveni resten subjectes al que estableix la Llei orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i  el 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a 
la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament general de protecció de dades), sens perjudici de l’aplicació de la 
legislació sobre gestió i preservació de la documentació administrativa. 
La documentació i la informació obtinguda que tingui caràcter confidencial no pot ser 
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport ni se’n pot fer un 
tractament o edició informàtics, ni transmissió a terceres persones fora de l’estricte 
àmbit de l’acció. 
Les dades personals no poden ser comunicades ni cedides, ni tan sols per a la seva 
conservació, a altres persones. 
 
11. Finançament o implicacions econòmiques 
 
El present conveni entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat no comporta ni preveu cap despesa econòmica entre les parts. 
 
12. Interpretació i jurisdicció 
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El present conveni té naturalesa administrativa i en queda exclosa l’aplicació de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en virtut del que 
estableixen els articles 4 i següents, i sens perjudici que s’hi apliquin els seus principis 
compatibles per tal de resoldre els dubtes i buits que es puguin presentar. 
 
Aquest conveni es regeix pels seus pactes, per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la normativa 
sectorial corresponent, així com per les normes generals de dret administratiu, els 
principis de bona administració i l’ordenament jurídic en general. 
 
Les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa en un primer moment a 
través de la comissió o, en el seu defecte, del responsable del mecanisme de 
seguiment, vigilància i control, les possibles controvèrsies que poguessin originar-se 
en la interpretació o aplicació del present conveni. Si no fos possible, atesa la 
naturalesa juridicoadministrativa de les actuacions litigioses que es puguin plantejar, 
quedaran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen a la data 
de la signatura electrònica. 
 
 
Pel Servei Català de Trànsit  Per l’Ajuntament de Cornellà de Ll 
Juli Gendrau i Farguell  Antonio Balmón Arévalo   
  
Director    Alcalde 
(Per autorització. Resolució de 22 de setembre de 2020) 
 
          La Secretària General de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
   Carmen Alonso Higuera 
 
 
 
ANNEX 2 
 
AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE 
TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT DE CE CORNELLA DE LLOBREGAT  PER A L’ADHESIÓ AL 
SISTEMA D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES VÍCTIMES I AFECTATS D’ACCIDENTS DE 
TRÀNSIT A CATALUNYA DEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 
 
REUNITS 
 
D'una banda, el senyor Juli Gendrau i Farguell, director del Servei Català de Trànsit.  
De l’altra, el senyor Antonio Balmón Arévalo,  alcalde de l'Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat 
 
ACTUEN 



 
 

 
 

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

 

 33

 
El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de 
caràcter administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, per autorització de signatura de 22 de setembre de 2020. 
 
El segon en nom i representació de  l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb NIF 
P0807200A i domicili a la Plaça de l’Església S/n de Cornellà de Llobregat (08940), es 
troba facultat per a la signatura d’aquest conveni per acord de la Junta de Govern 
Local de data    , assistit per la Secretaria General Sra. Carmen Alonso 
Higuera, als efectes de fe pública previstos per l’article 2 del segons disposa l'apartat 
i) de l'article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels 
Funcionaris d'Administració Local amb habilitació nacional. 
 
Les dues parts acorden el conveni específic de col·laboració a l’empara del conveni 
marc de col·laboració.  
 
MANIFESTEN 
 
El Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat com a 
administracions públiques competents en matèria de seguretat viària en el seu àmbit 
territorial, comparteixen la voluntat de desplegar polítiques actives destinades a 
assistir el ciutadà en aquells casos en què aquest, com a conseqüència d’un accident 
de trànsit, es converteix en víctima o afectat, donant d’aquesta manera un nou 
estàndard d’atenció i informació en aquells casos en què, malgrat les polítiques de 
prevenció dels riscos i les accions derivades de l’aplicació dels plans de seguretat 
viària, es produeix un accident que, derivat de la circulació de vehicles per les vies del 
país, ocasiona la necessitat de conèixer els recursos existents que els assisteixen. 
 
El Servei Català de Trànsit va iniciar - des de l’any 2012- un servei d’informació i 
atenció a les víctimes i afectats d’accidents de trànsit (SIAVT) com a eina fonamental 
per atendre les víctimes i donar suport i informació sobre els seus drets, recursos 
públics i privats i de les gestions i tràmits necessaris a realitzar. 
 
És d’interès per a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per tal d’oferir aquest suport 
a les víctimes i afectats dels accidents produïts a les vies urbanes i interurbanes del 
municipi, adherir-se al sistema d’informació i atenció a les víctimes i afectats 
d’accidents de trànsit de Catalunya (SIAVT) esmentat, pel fet que aquest servei 
constitueix un sistema d’atenció de país. 
 
Per consegüent, aquest conveni té per objecte establir les bases i l’extensió de la 
col·laboració institucional, i fixar els aspectes per fer efectiva la prestació al ciutadà 
víctima o afectat per accidents de trànsit produïts a les vies urbanes i interurbanes de 
Cornellà de Llobregat, d’acord amb els pactes següents. 
 
PACTES 
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1. Les persones que han estat víctimes o afectades per accidents de trànsit produïts a 
les vies urbanes i interurbanes del municipi de Cornellà de Llobregat poden accedir i 
rebre mitjançant el servei d’informació i atenció a les víctimes i afectats d’accidents 
de trànsit (SIAVT) del Servei Català de Trànsit informació i orientació jurídica, 
administrativa, social i psicològica, per tal de minimitzar la situació traumàtica que es 
produeix després d’un accident de trànsit. 
 
2. L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a fi de fer efectiva la disponibilitat del servei 
a les víctimes o persones afectades per accidents de trànsit i que la ciutadania 
pertanyent a aquest col•lectiu pugui accedir al servei, ha d’informar de l’existència 
del servei d’atenció a la víctima i afectats d’accidents de trànsit que presta el Servei 
Català de Trànsit. 
 
3. L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha d’establir els convenis d’informació 
interns per tal de definir, en funció de la condició de víctima o afectat i de les 
circumstàncies de l’accident, el moment adient i els subjectes operadors de la policia 
local o dels serveis municipals responsables per tal de facilitar la informació i 
documentació institucional sobre el servei. 
 
4. Amb el consentiment previ de la víctima o persones afectades, i dels seus familiars, 
en el cas d’incapacitat de la víctima, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat pot 
facilitar les dades bàsiques de contacte de la víctima per tal que el SIAVT pugui 
desplegar les prestacions del servei. 
 
5. El Servei Català de Trànsit, sempre que la continuïtat del SIAVT estigui recollida en 
el Pla de seguretat viària corresponent, es compromet a disposar amb vocació de 
continuïtat i disponibilitat d’un centre d’atenció telefònica gratuït tots els dies de 
l’any en horari de 9 a 20 hores, dotat de professionals amb experiència i coneixement 
en els recursos assistencials públics de l’Administració o d’altres entitats, i en els 
aspectes tècnics, jurídics, socials i psicològics inherents al SIAVT. 
 
6. En els casos necessaris d’acord amb els convenis del SIAVT, les persones afectades 
seran ateses personalment per un psicòleg i un professional de l’àmbit social, amb la 
voluntat que aquestes persones puguin rebre una atenció adient a les especials 
circumstàncies que concorrin en cada cas. 
 
7. A fi que les víctimes o afectats pels accidents comptin amb una informació de 
qualitat sobre el SIAVT, el Servei Català de Trànsit ha de comunicar a l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat en un període màxim de dos mesos, les modificacions 
introduïdes en la forma i nivell de prestació del servei, i donarà trasllat dels díptics i 
de la documentació informativa que, adreçada a la ciutadania,  s’ajusti en cada 
moment a l’estàndard de servei ofert i el catàleg de recursos vigent. 
 
8. L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha de fer difusió del SIAVT als serveis 
socials, a les oficines d’atenció al ciutadà i a altres òrgans i entitats que consideri, així 
com al seu web, mitjançant els seus propis mitjans. D’altra banda, les policies locals 



 
 

 
 

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

 

 35

faran difusió del SIAVT i facilitaran un díptic sempre que es produeixin diligències  per 
un accident de trànsit. 
 
9. L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha de facilitar amb caràcter anual, a 
comptar des de l’entrada en vigor del present conveni, les dades no personals dels 
accidents de trànsit amb víctimes al Servei Català de Trànsit. Aquestes dades del 
sistema d’informació municipal han d’estar integrades per les característiques 
bàsiques de l’accident i les característiques de les unitats implicades, dels conductors i 
de les persones que s’han vist implicades en l’accident. 
 
10. Termini de vigència del conveni 
La vigència d’aquest conveni serà la del Conveni marc de col·laboració a partir de la 
seva signatura, pròrroga inclosa. 
 
El present conveni s’extingirà pel compliment de l’acció que en constitueix l’objecte o 
perquè s’hagi incorregut en alguna de les causes de resolució següents: 
 
a) El transcurs del termini de vigència del Conveni marc de col·laboració sense que se 
n’hagi acordat la pròrroga. 
b) L’acord unànime de les parts. 
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per les parts. En 
aquest cas, s’estarà al que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic. 
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o l’acció prevista en aquest conveni. 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres 
lleis. 
La part que proposi resoldre aquest conveni ho haurà de comunicar a l’altra part per 
escrit amb dos mesos d’antelació. 
L’acord de pròrroga o l’extinció del Conveni marc de col·laboració suposarà 
automàticament que aquest conveni quedarà, segons el cas, prorrogat o extingit a 
tots els efectes. 
El compliment, la resolució o les possibles controvèrsies que poguessin originar-se en 
la interpretació o aplicació del present conveni seran sotmeses a la consideració de 
les parts, a través del mecanisme de seguiment, vigilància i control, del Conveni marc 
de col·laboració. 
 
11.Interpretació i jurisdicció 
 
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest 
conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen a la data 
de la signatura electrònica. 
 
Pel Servei Català de Trànsit   Per l’Ajuntament 
Juli Gendrau i Farguell   Antonio Balmón Arévalo 
Director      Alcalde 
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(Per autorització. Resolució  de 22 de setembre de 2020) 
 
La Secretària General de l’Ajuntament de  Cornellà de Llobregat 
 
 
   Sra Carmen Alonso Higuera “ 
 
 
ANNEX 3  
 
AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE CONTROLS DE 
VELOCITAT AMB APORTACIÓ D’APARELL CINEMÒMETRE A L'AJUNTAMENT DE  
CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
 
REUNITS 
 
D'una banda, el senyor Juli Gendrau i Farguell, director del Servei Català de Trànsit.  
D’una altra, el  senyor Antonio Balmón Arévalo, alcalde de l'Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat. 
 
ACTUEN 
 
El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de 
caràcter administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, per autorització de 22 de setembre de 2020. 
El segon en nom i representació de  l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb NIF 
P0807200A i domicili a la Plaça de l’Església S/n de Cornellà de Llobregat (08940), es 
troba facultat per a la signatura d’aquest conveni per acord de la Junta de Govern 
Local de data    , assistit per la Secretaria General Sra. Carmen Alonso Higuera, als 
efectes de fe pública previstos per l’article 2 del segons disposa l'apartat i) de l'article 
3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris 
d'Administració Local amb habilitació nacional. 
 
Les dues parts acorden el conveni específic de col·laboració a l’empara del conveni 
marc de col·laboració.  
 
MANIFESTEN 
 
1. Que el resultat dels estudis d'accidentalitat i comportament del trànsit en 
travesseres i altres vies urbanes, demostra la significativa participació dels excessos 
de velocitat en la producció d'accidents i, en general, de la conflictivitat del trànsit. 
 
2. Que tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat  
consideren aconsellable vigilar i controlar la velocitat màxima de circulació en l'àmbit 
local amb l'objectiu de contribuir a un augment en la seguretat d'aquest. 
A la vista d'aquests antecedents, ambdues parts acorden subscriure aquest conveni 
de col·laboració mitjançant la cessió de l'ús, per part del Servei Català de Trànsit, d'un 
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aparell cinemòmetre a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.  Aquesta col·laboració 
es subjectarà als pactes següents. 
 
PACTES 
 
1. Objecte  
 
L'objecte d'aquest conveni de col·laboració és la vigilància i control dels excessos de 
velocitat del trànsit en les travesseres i vies urbanes de Cornellà de Llobregat. Per 
aquest motiu, el Servei Català de Trànsit cedeix temporalment l'ús d'un aparell 
cinemòmetre, d'acord amb el que s'estableix en el pacte segon.  
 
2. Compromisos del Servei Català de Trànsit 
 
Per a l'efectivitat d'aquest conveni, el Servei Català de Trànsit, a través del Servei 
Territorial de Trànsit de Barcelona es compromet a: 
 
a) Cedir temporalment l'ús del cinemòmetre per al seu ús per part de la Policia Local 
de Cornellà de Llobregat. 
b) Es procedirà a la retirada del  cinemòmetre:  
a. Quan el seu ús per altres policies locals o vigilants municipals amb caràcter rotatiu 
ho requereixi, d'acord amb el calendari establert a l'efecte; quan per causes no 
justificades, no s’obtingui el rendiment adequat en la realització de controls de 
velocitat o es detecti un ús indegut o per a finalitats diferents de les establertes en 
aquest conveni. 
b. Per a la reparació de les avaries que puguin sorgir en l’equip esmentat, així com per 
fer les operacions de control metrològic. 
c) Quan el Servei Territorial de Trànsit de Barcelona procedeixi a la retirada del 
cinemòmetre, aquest ha de ser retornat en idèntiques condicions a les que tenia en el 
moment de cedir-lo. En aquest sentit, el Servei Català de Trànsit declara que els béns 
aportats per a fer efectiva aquesta cooperació estan en perfecte estat de conservació 
i funcionament.  
 
3. Compromisos Cornellà de Llobregat  de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat   
 
L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat  es compromet a: 
 
a) Fer un ús correcte del cinemòmetre. 
b) Utilitzar adequadament el cinemòmetre d'acord amb les pautes següents: 
 
1. Els controls de velocitat s'han d’establir en travesseres i en la resta de vies urbanes 
del municipi. 
2. El nombre d'agents encarregats d'operar amb el cinemòmetre ha de ser l’adient 
per utilitzar-lo correctament. 
3. En qualsevol cas, cal utilitzar butlletes de denúncia municipals i aplicar el barem de 
velocitat que estableix l’annex IV del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, 
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pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat viària. 
4. Les denúncies que es formulin han de ser notificades en mà pels agents del municipi 
on es faci el control, en els termes que estableix l’article 89 del Reial decret legislatiu 
6/2015, de 30 d’octubre. Per consegüent, per al seu funcionament es requereix la 
presència de l'agent encarregat d'operar amb el cinemòmetre i, almenys, de dos 
agents intercomunicats. Aquests agents són els encarregats, després de detenir el 
vehicle quan això sigui possible, de notificar in situ la denúncia. 
c) Informar el Servei Territorial de Trànsit de Barcelona  de les avaries que puguin 
sorgir en el cinemòmetre.  
d) Fer controls de velocitat utilitzant el cinemòmetre i remetent al Servei Territorial de 
Trànsit de Barcelona, dins de la primera quinzena del mes següent al seu ús, l’imprès 
que s’adjunta a aquest conveni, degudament emplenat amb tota la informació 
resultant de la programació mensual que s’hagi fet. 
 
4. Termini de vigència del conveni 
 
La vigència d’aquest conveni serà la del Conveni marc de col·laboració a partir de la 
seva signatura, pròrroga inclosa. 
El present conveni s’extingirà pel compliment de l’acció que en constitueix l’objecte o 
perquè s’hagi incorregut en alguna de les causes de resolució següents: 
a) El transcurs del termini de vigència del Conveni marc de col·laboració sense que se 
n’hagi acordat la pròrroga. 
b) L’acord unànime de les parts. 
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per les parts. En 
aquest cas, s’estarà al que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic. 
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o l’acció prevista en aquest conveni. 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres 
lleis. 
 
La part que proposi resoldre aquest conveni ho haurà de comunicar a l’altra part per 
escrit amb dos mesos d’antelació. 
 
L’acord de pròrroga o l’extinció del Conveni marc de col·laboració suposarà 
automàticament que aquest conveni quedarà, segons el cas, prorrogat o extingit a 
tots els efectes. 
 
El compliment, la resolució o les possibles controvèrsies que poguessin originar-se en 
la interpretació o aplicació del present conveni seran sotmeses a la consideració de 
les parts, a través del mecanisme de seguiment, vigilància i control, del Conveni marc 
de col·laboració. 
 
5. Efectes de l'extinció del conveni 
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En la data de finalització de la vigència d’aquest conveni, l'Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat  ha de retornar al Servei Territorial de Trànsit, si escau, el material cedit en 
idèntiques condicions a com va ser lliurat.  
 
6. Interpretació i jurisdicció 
 
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest 
conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen a la data 
de la signatura electrònica. 
 
 
 
Pel Servei Català de Trànsit   Per l’Ajuntament 
Juli Gendrau i Farguell    Antonio Balmón Arévalo 
Director      Alcalde  
(Per autorització. Resolució de 22 de setembre de 2020) 
 
La Secretària General de l’Ajuntament de  Cornellà de Llobregat 
Sra Carmen Alonso Higuera “ 
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ANNEX 4 
 
AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE CONTROLS 
D’ALCOHOLÈMIA AMB APORTACIÓ D’ETILÒMETRE A L'AJUNTAMENT DE CORNELLA 
DE LLOBREGAT 
 
REUNITS 
 
D'una banda, el senyor Juli Gendrau i Farguell, director del Servei Català de Trànsit. 
De l’altra, el/la senyor/a Antonio Balmón Arévalo,  alcalde de l'Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat 
 
ACTUEN 
 
El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de 
caràcter administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, per autorització de 22 de setembre de 2020. 
El segon en nom i representació de  l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb NIF 
P0807200A i domicili a la Plaça de l’Església S/n de Cornellà de Llobregat (08940), es 
troba facultat per a la signatura d’aquest conveni per acord de la Junta de Govern 
Local de data   , assistit per la Secretaria General Sra. Carmen Alonso Higuera, als 
efectes de fe pública previstos per l’article 2 del segons disposa l'apartat i) de l'article 
3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris 
d'Administració Local amb habilitació nacional. 
 
Les dues parts acorden el conveni específic de col·laboració a l’empara del conveni 
marc de col·laboració.  
 
MANIFESTEN 
 
1. Que el resultat dels estudis d'accidentalitat i comportament de la circulació en les 
vies urbanes demostra la significativa participació dels excessos d'alcohol en 
conductors en la producció d'accidents i, en general, en la conflictivitat del trànsit. 
 
2. Que tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
consideren aconsellable vigilar i controlar el nivell d'alcoholèmia en l'àmbit local amb 
l'objectiu d'incrementar els nivells de seguretat viària. 
A la vista d'aquests antecedents, ambdues parts acorden subscriure aquest conveni 
de col·laboració mitjançant la cessió de l'ús, per part del Servei Català de Trànsit, d'un 
etilòmetre a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Aquesta col·laboració es subjecta 
als pactes següents. 
 



 
 

 
 

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

 

 41

PACTES 
 
1. Objecte 
 
L'objecte d'aquest conveni de col·laboració és la vigilància i control dels nivells 
d'alcoholèmia dels conductors i conductores que circulen per les travesseres i vies 
públiques urbanes de Cornellà de Llobregat. Per aquest motiu, el Servei Català de 
Trànsit cedeix temporalment l'ús d'un etilòmetre, d'acord amb el que s'estableix en el 
pacte segon. 
 
2. Compromisos del Servei Català de Trànsit 
 
Per a l'efectivitat d'aquest conveni de col·laboració, el Servei Català de Trànsit, a 
través del Servei Territorial de Trànsit de Barcelona, es compromet a: 
a) Cedir temporalment l'ús d’un etilòmetre per a la seva utilització per part de la 
Policia Local d'aquest municipi. 
b) Facilitar el material fungible necessari per fer els controls d’alcoholèmia, com 
broquets, cinta d’impressora i rotllo de paper. 
c) Es procedirà a la retirada de l'etilòmetre: 
a. Quan el seu ús per altres policies locals o vigilants municipals amb caràcter rotatiu 
ho requereixi, d'acord amb la programació establerta a l'efecte; quan per causes no 
justificades, no s’obtingui el rendiment adequat en la realització de controls 
d’alcoholèmia, o es detecti un ús indegut o per a finalitats diferents de les establertes 
en aquest conveni.  
b. Per efectuar les reparacions d’avaries que puguin sorgir, així com per passar les 
operacions de control metrològic.  
d)Quan el Servei Territorial de Trànsit de Barcelona procedeixi a la retirada de 
l’etilòmetre, aquest s’ha de retornat en idèntiques condicions a les que tenia en el 
moment de cedir-lo. En aquest sentit, el Servei Català de Trànsit declara que els béns 
aportats per fer efectiva aquesta cooperació estan en perfecte estat  de conservació i 
funcionament. 
 
3. Compromisos de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
 
L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat  es compromet a: 
a) Destinar l'etilòmetre per a ús exclusiu de les finalitats que persegueix aquest 
conveni. 
b) Fer un ús correcte de l'etilòmetre.  
c) Fer controls d'alcoholèmia utilitzant l'etilòmetre i remetent puntualment, al Servei 
Català de Trànsit, els qüestionaris estadístics d'alcoholèmia amb el model que 
s’adjunta, degudament formalitzats, tant pel que fa als controls que resultin positius 
com per als negatius.  
d) Informar el Servei Territorial de Trànsit de Barcelona les avaries que puguin sorgir 
en l’etilòmetre. 
e) Quan el Servei Territorial de Trànsit de Barcelona. procedeixi a la retirada de  
l’etilòmetre, aquest s’ha de retornar en idèntiques condicions a les que tenia quan es 
va procedir a cedir-lo. 
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f) Col·laborar en els diversos aspectes de la seguretat viària per als quals sigui 
requerit pel Servei Català de Trànsit. 
En aquest aspecte, ha de Col·laborar en la realització de controls d'alcoholèmia que li 
requereixin altres policies locals del seu entorn geogràfic, sense que suposi 
necessàriament la sortida del seu terme municipal, en els casos en què aquests no 
disposin d'etilòmetres evidencials. 
g) El nombre d'agents de la Policia Local encarregats d'operar amb l’etilòmetre ha de 
ser l’adient per utilitzar-lo correctament.  
h) En qualsevol cas, cal utilitzar butlletes de denúncia municipals i aplicar les sancions 
prefixades per l’Ajuntament. 
 
4.Termini de vigència del conveni  
 
La vigència d’aquest conveni serà la del Conveni marc de col·laboració a partir de la 
seva signatura, pròrroga inclosa. 
El present conveni s’extingirà pel compliment de l’acció que en constitueix l’objecte o 
perquè s’hagi incorregut en alguna de les causes de resolució següents: 
a) El transcurs del termini de vigència del Conveni marc de col·laboració sense que se 
n’hagi acordat la pròrroga. 
b) L’acord unànime de les parts. 
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per les parts. En 
aquest cas, s’estarà al que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic. 
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o l’acció prevista en aquest conveni. 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres 
lleis. 
 
La part que proposi resoldre aquest conveni ho haurà de comunicar a l’altra part per 
escrit amb dos mesos d’antelació. 
 
L’acord de pròrroga o l’extinció del Conveni marc de col·laboració suposarà 
automàticament que aquest conveni quedarà, segons el cas, prorrogat o extingit a 
tots els efectes. 
 
El compliment, la resolució o les possibles controvèrsies que poguessin originar-se en 
la interpretació o aplicació del present conveni seran sotmeses a la consideració de 
les parts, a través del mecanisme de seguiment, vigilància i control, del Conveni marc 
de col·laboració. 
 
5.Efectes de l'extinció del conveni 
 
En la data de finalització de la vigència d’aquest conveni, l'Ajuntament de  Cornellà de 
Llobregat ha de retornar al Servei Territorial de Trànsit, si escau, el material cedit en 
idèntiques condicions a com va ser lliurat.  
 
6. Document de lliurament de material  
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Amb la finalitat de concretar el lliurament objecte d’aquest conveni, el Servei 
Territorial de Trànsit de Barcelona ha de trametre el document de lliurament de 
material a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat on s’ha de concretar l’aparell i/o 
material que es cedeix d’acord amb el que disposen els pactes d’aquest conveni. 
 
7.Interpretació i jurisdicció 
 
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest 
conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen a la data 
de la signatura electrònica. 
 
Pel Servei Català de Trànsit   Per l’Ajuntament 
Juli Gendrau i Farguell    Antonio Balmón Arévalo 
Director      Alcalde 
(Per autorització. Resolució de 22 de setembre de 2020) 
La Secretària General de l’Ajuntament de  Cornellà de Llobregat 
Sra Carmen Alonso Higuera  
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ANNEX 5  
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AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE CONTROLS 
D’ESTUPEFAENTS AMB APORTACIÓ DE KITS DE DETECCIÓ DE SUBSTÀNCIES 
ESTUPEFAENTS I MATERIAL DE SUPORT AMB L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT 
 
REUNITS 
 
D'una banda, el senyor Juli Gendrau i Farguell, director del Servei Català de Trànsit.  
De l’altra, el  senyor Antonio Balmón Arévalo, alcalde de l'Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat 
 
ACTUEN 
 
El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de 
caràcter administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, per autorització de 22 de setembre de 2020. 
El segon en nom i representació de   l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb NIF 
P0807200A i domicili a la Plaça de l’Església S/n de Cornellà de Llobregat (08940), es 
troba facultat per a la signatura d’aquest conveni per acord de la Junta de Govern 
Local de data    , assistit per la Secretaria General Sra. Carmen 
Alonso Higuera, als efectes de fe pública previstos per l’article 2 del segons disposa 
l'apartat i) de l'article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador del Règim 
Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb habilitació nacional. 
 
Les dues parts acorden el conveni específic de col·laboració a l’empara del conveni 
marc de col·laboració.  
 
MANIFESTEN 
 
1. Que el resultat dels estudis d'accidentalitat i comportament de la circulació en les 
vies urbanes demostra la significativa participació dels excessos de consum de 
drogues en conductors en la producció d'accidents i, en general, en la conflictivitat del 
trànsit. 
2. Que tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
consideren aconsellable vigilar i controlar el nivell de consum de drogues en l'àmbit 
local amb l'objectiu d'incrementar  els nivells de seguretat viària. 
A la vista d'aquests antecedents, ambdues parts acorden subscriure aquest conveni 
de col·laboració mitjançant l’assignació, per part del Servei Català de Trànsit, de kits 
de detecció de substàncies estupefaents, el material de suport i la prova de contrast 
en el laboratori, si escau, a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Aquesta 
col·laboració es subjecta als pactes següents. 
 
 
 
 
PACTES 
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1. Objecte 
 
L'objecte d'aquest conveni de col·laboració és la vigilància i control de drogues en 
conductors i conductores que circulen per les travesseres i vies públiques urbanes de 
Cornellà de Llobregat. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit assigna la 
quantitat d’1 kit anual de detecció de substàncies estupefaents, el material de suport 
corresponent i la confirmació de mostra amb saliva al laboratori, si escau, d'acord 
amb el que s'estableix en el pacte segon.     
 
2. Compromisos del Servei Català de Trànsit 
 
Per a l'efectivitat d'aquest conveni de col·laboració, el Servei Català de Trànsit, a 
través del Servei Territorial de Trànsit de Barcelona es compromet a: 
a) Assignar la quantitat d’1 kit anual de detecció de substàncies estupefaents per a la 
seva utilització per part de la Policia Local d'aquest municipi, d’acord amb les 
disponibilitats existents. 
b) Facilitar el material de suport necessari per fer els controls d’estupefaents: el tub 
per a la recollida de la mostra de saliva, els formularis i els sobres de custòdia. I, si 
escau, fer-se càrrec de la confirmació de droga d’abús en saliva al laboratori de 
referència establert pel Servei Català de Trànsit. 
c) No s’assignaran aquests kits quan no s’obtingui el rendiment adequat en la 
realització de controls d’estupefaents o es detecti un ús indegut o per a finalitats 
diferents de les establertes en aquest conveni.  
 
3. Compromisos de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 
L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat es compromet a: 
a) Destinar els kits de detecció de substàncies estupefaents per a ús exclusiu de les 
finalitats que persegueix aquest conveni. 
b) Fer un ús correcte del material facilitat.  
c) Fer controls d'estupefaents utilitzant els kits de detecció de substàncies 
estupefaents i remetent puntualment, al Servei Català de Trànsit, els qüestionaris 
estadístics de substàncies estupefaents amb el model que s’adjunta, degudament 
formalitzats, tant pel que fa als controls que resultin positius com per als negatius. 
d) Col·laborar en els diversos aspectes de la seguretat viària per als quals sigui 
requerit pel Servei Català de Trànsit. 
e) En qualsevol cas, cal utilitzar butlletes de denúncia municipals i aplicar les sancions 
prefixades per l’Ajuntament.  
 
4.Termini de vigència del conveni  
 
La vigència d’aquest conveni serà la del Conveni marc de col·laboració a partir de la 
seva signatura, pròrroga inclosa. 
 
El present conveni s’extingirà pel compliment de l’acció que en constitueix l’objecte o 
perquè s’hagi incorregut en alguna de les causes de resolució següents: 
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a) El transcurs del termini de vigència del Conveni marc de col·laboració sense que se 
n’hagi acordat la pròrroga. 
b) L’acord unànime de les parts. 
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per les parts.  
En aquest cas, s’estarà al que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o l’acció prevista en aquest conveni. 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres 
lleis. 
La part que proposi resoldre aquest conveni ho haurà de comunicar a l’altra part per 
escrit amb dos mesos d’antelació. 
L’acord de pròrroga o l’extinció del Conveni marc de col·laboració suposarà 
automàticament que aquest conveni quedarà, segons el cas, prorrogat o extingit a 
tots els efectes. 
El compliment, la resolució o les possibles controvèrsies que poguessin originar-se en 
la interpretació o aplicació del present conveni seran sotmeses a la consideració de 
les parts, a través del mecanisme de seguiment, vigilància i control, del Conveni marc 
de col·laboració. 
 
5. Interpretació i jurisdicció 
 
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest 
conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen a la data 
de la signatura electrònica. 
 
Pel Servei Català de Trànsit  Per l’Ajuntament 
Juli Gendrau i Farguell   Antonio Balmón Arévalo 
Director     Alcalde 
(Per autorització. Resolució de 22 de setembre de 2020) 
  
La Secretaria General de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
Carmen Alonso Higuera 
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ANNEX 6  
 
AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ PER A 
LA MOBILITAT SEGURA PRÀCTICA AMB BICICLETES ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE 
TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT  
 
REUNITS 
 
D'una banda, el senyor Juli Gendrau i Farguell, director del Servei Català de Trànsit.  
De l’altra, el  senyor Antonio Balmón Arévalo,  alcalde  de l'Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat 
 
ACTUEN 
El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de 
caràcter administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, per autorització de 22 de setembre de 2020. 
El segon en nom i representació de  l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb NIF 
P0807200A i domicili a la Plaça de l’Església S/n de Cornellà de Llobregat (08940), es 
troba facultat per a la signatura d’aquest conveni per acord  de la Junta de Govern 
Local de data   , assistit per la Secretaria General Sra. Carmen 
Alonso Higuera, als efectes de fe pública previstos per l’article 2 del segons disposa 
l'apartat i) de l'article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador del Règim 
Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb habilitació nacional. 
 
Les dues parts acorden el conveni específic de col·laboració a l’empara del conveni 
marc de col·laboració.  
 
MANIFESTEN 
 
1. Que el Servei Català de Trànsit promou programes i activitats d’ensenyament–
aprenentatge d’educació per a la mobilitat segura adreçades als infants i joves de 
Catalunya.  
2. Que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat potencia l’educació per a la mobilitat 
segura en el seu àmbit territorial amb intervencions d’educació viària al municipi. 
3. Que tant el Servei Català de Trànsit com l’Ajuntament de Cornella de Llobregat 
consideren important complementar els programes escolars d’educació per a la 
mobilitat segura amb pràctiques que ofereixin experiències de circulació.  
4. Que ambdues parts tenen interès en posar a disposició dels centres escolars unes 
activitats d’educació per a la mobilitat segura pràctica.  
5. Aquestes activitats han de considerar dos blocs d’objectius: d’una banda, el millor 
coneixement de la seguretat passiva, de la mecànica i del funcionament de la 
bicicleta; de l’altra, la reflexió sobre la mobilitat i el comportament de tots els usuaris, 
vianants i ciclistes.  
 
A la vista d’aquests antecedents ambdues parts acorden subscriure aquest conveni de 
col·laboració, que es subjecta als pactes següents. 
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PACTES 
 
1. Objecte 
 
a)L’objecte d’aquest conveni de col·laboració és complementar l’educació per a la 
mobilitat segura impartida a l’alumnat dels centres escolars del municipi durant el 
curs escolar. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Cornella 
de Llobregat desenvoluparan conjuntament activitats pràctiques d’educació per a la 
mobilitat segura.  
b) Es tractarà de l’organització d’activitats pràctiques que, de forma complementària 
i simultània, desenvoluparan les dues parts: el Servei Català de Trànsit s’encarregarà 
de fer tallers per al millor coneixement de la seguretat passiva i de la mecànica i del 
funcionament de la bicicleta i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat es farà càrrec de 
les activitats de circulació. 
 
2. Compromisos del Servei Català de Trànsit 
 
Per fer efectiu aquest conveni, el Servei Català de Trànsit, a través del Servei 
Territorial de Trànsit de  es compromet a: 
a) Posar a disposició de l‘Ajuntament de Cornellà de Llobregat el material didàctic 
d’educació per a la mobilitat segura per facilitar el desenvolupament de programes i 
activitats d’aula i facilitar l’assessorament necessari, si escau. 
b) Efectuar conjuntament amb l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat una activitat 
educativa pràctica en els llocs i dates que s’acordin, que s’establiran mitjançant el 
document de formalització de les activitats pràctiques. La realització de l’activitat 
estarà supeditada a la disponibilitat de recursos per portar-la a terme. 
c) Impartir tallers d’educació per a la mobilitat segura adequats a l’edat dels 
destinataris, aportant dos monitors per al desenvolupament de l’activitat, excepte 
que es pacti un altre tipus d’organització en casos concrets i s’estableixi en el 
document de formalització de les activitats pràctiques. 
d) Aportar els materials necessaris per al desenvolupament dels tallers i per al 
muntatge d’un circuit de circulació (cascos, bicicletes, eines, senyals de trànsit), fent-
se càrrec del seu trasllat i de vetllar per al manteniment correcte d’aquests materials. 
e) Vetllar per la seguretat dels participants en la realització dels tallers d’educació per 
a la mobilitat segura de què es fa càrrec amb els seus monitors. 
f) Retirar els materials aportats si se’n detecta un ús inadequat o s’utilitza per a 
finalitats diferents a les previstes en el conveni.  
 
3. Compromisos de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat  
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat es compromet a: 
a) Promoure l’educació per a la mobilitat segura escolar amb intervencions concretes, 
d’acord amb les línies de treball que marca el Servei Català de Trànsit.  
b) Aportar un espai que tingui les característiques necessàries per a un 
desenvolupament correcte de l’activitat. 
c) Organitzar el trasllat dels participants fins al lloc de realització de l’activitat. 
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d) Coordinar la formació de grups de treball per desenvolupar les activitats amb el 
millor aprofitament. 
e) Realitzar activitats d’educació per a la mobilitat segura en l’espai del circuit 
destinat a la circulació aportant els monitors necessaris.  
f) Vetllar per la seguretat dels participants en la realització de les situacions de 
circulació de què es fa càrrec amb els seus monitors. 
g) Facilitar l’assistència sanitària als participants en el cas que al parc d’educació per 
a la mobilitat segura pateixin alguna lesió. 
h) Comunicar al Servei Territorial de Trànsit de Barcelona qualsevol accident o 
incident que es produeixi durant la realització de l’activitat o en les tasques de suport 
relacionades amb la instal•lació o manteniment del parc. 
i) Fer una memòria de l’activitat del parc i de les activitats d’educació viària escolar 
que fan els centres educatius que hi participen i trametre-la al Servei Català de 
Trànsit. 
 
4. Responsabilitat 
 
Cadascuna de les parts signants del conveni s’ha de fer càrrec de qualsevol 
reclamació que es derivi de danys causats com a conseqüència del desenvolupament 
de l’activitat que hagi portat a terme, i així mateix cada part ha de verificar 
prèviament que el risc de l’activitat realitzada pels seus monitors estigui cobert per les 
seves respectives assegurances. 
 
5. Vigència i causes d’extinció 
 
La vigència d’aquest conveni serà la del Conveni marc de col·laboració a partir de la 
seva signatura, pròrroga inclosa. 
El present conveni s’extingirà pel compliment de l’acció que en constitueix l’objecte o 
perquè s’hagi incorregut en alguna de les causes de resolució següents: 
a) El transcurs del termini de vigència del Conveni marc de col·laboració sense que se 
n’hagi acordat la pròrroga. 
b) L’acord unànime de les parts. 
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per les parts. En 
aquest cas, s’estarà al que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic. 
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o l’acció prevista en aquest conveni. 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres 
lleis. 
 
La part que proposi resoldre aquest conveni ho haurà de comunicar a l’altra part per 
escrit amb dos mesos d’antelació. 
L’acord de pròrroga o l’extinció del Conveni marc de col·laboració suposarà 
automàticament que aquest conveni quedarà, segons el cas, prorrogat o extingit a 
tots els efectes. 
El compliment, la resolució o les possibles controvèrsies que poguessin originar-se en 
la interpretació o aplicació del present conveni seran sotmeses a la consideració de 
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les parts, a través del mecanisme de seguiment, vigilància i control, del Conveni marc 
de col·laboració. 
 
6. Document de formalització de les activitats pràctiques 
 
Amb la finalitat de concretar les activitats objecte d’aquest conveni, el Servei 
Territorial de Trànsit de Barcelona ha de trametre els documents de formalització de 
les activitats pràctiques a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, on s’han de 
concretar els termes i les condicions d’aquestes activitats d’acord amb el que 
disposen els pactes d’aquest conveni.      
7. Jurisdicció 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest 
conveni hauran de ser resoltes per acord de les parts, i, si aquest no fos possible, 
quedaran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
   
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen a un sol 
efecte a la data de la signatura electrònica. 
 
Pel Servei Català de Trànsit  Per l’Ajuntament 
Juli Gendrau i Farguell        
 Antonio Balmón Arévalo 
Director     Alcalde 
 
(Per autorització. Resolució de 22 de setembre de 2020)  
 
 La Secretaria de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
   Carmen Alonso Higuera 
 
 
ANNEX 7  
 
AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ PER A 
LA MOBILITAT SEGURA PRÀCTICA AMB CICLOMOTORS ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE 
TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT 
 
REUNITS 
 
D'una banda, el senyor Juli Gendrau i Farguell, director del Servei Català de Trànsit.  
De l’altra, el senyor Antonio Balmón Arévalo, alcalde  de l'Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat. 
 
ACTUEN 
 
El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de 
caràcter administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, per autorització de 22 de setembre de 2020. 
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El segon en nom i representació de  l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb NIF 
P0807200A i domicili a la Plaça de l’Església S/n de Cornellà de Llobregat (08940), es 
troba facultat per a la signatura d’aquest conveni per acord de la Junta de Govern 
Local de data  , assistit per la Secretaria General Sra. Carmen Alonso 
Higuera, als efectes de fe pública previstos per l’article 2 del segons disposa l'apartat 
i) de l'article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels 
Funcionaris d'Administració Local amb habilitació nacional. 
 
Les dues parts acorden el conveni específic de col·laboració a l’empara del conveni 
marc de col·laboració.  
 
MANIFESTEN 
 
1. Que, d’acord amb l’article 2.4c) de la Llei 14/1997, de creació del Servei Català de 
Trànsit, l’SCT ha de promoure l’educació viària, en especial dels infants, en 
col·laboració amb institucions públiques i entitats privades, si escau, i executar 
programes de sensibilització ciutadana sobre seguretat viària. 
2. Que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat potencia l’educació per a la mobilitat 
segura en el seu àmbit territorial amb intervencions d’educació viària.  
3. Que tant el Servei Català de Trànsit com l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
consideren important complementar els programes escolars d’educació per a la 
mobilitat segura amb activitats practiques. 
4. Que aquestes activitats pràctiques han de permetre que els joves s’acostin a 
situacions de conducció i que tinguin contacte amb vehicles motoritzats. 
 
A la vista d’aquests antecedents ambdues parts acorden subscriure aquest conveni de 
col·laboració, que es subjecta als pactes següents.  
 
PACTES 
 
1. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni de col·laboració és complementar l’educació per a la 
mobilitat segura impartida a l’alumnat dels centres educatius de Cornellà de 
Llobregat durant el curs escolar corresponent. Per aquest motiu, el Servei Català de 
Trànsit i l’Ajuntament de  desenvoluparan conjuntament activitats pràctiques 
d’educació per a la mobilitat segura amb ciclomotors en el marc dels centres 
educatius. 
 
2. Compromisos del Servei Català de Trànsit 
 
Per fer efectiu aquest conveni, el Servei Català de Trànsit, a través del Servei 
Territorial de Trànsit de Barcelona  es compromet a: 
a) Posar a disposició de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat el material didàctic 
d’educació per a la mobilitat segura per facilitar el desenvolupament de programes i 
activitats d’aula i facilitar l’assessorament necessari, si escau. 
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b) Efectuar una activitat educativa pràctica en els llocs i dates que s’acordin, que 
s’han d’establir mitjançant el document de formalització de les activitats pràctiques. 
La realització de l’activitat estarà supeditada a la disponibilitat de recursos per 
portar-la a terme. 
c) Organitzar l’activitat pràctica educativa, per a la qual cosa ha d’aportar tres 
professionals, que s’encarregaran d’explicar als alumnes el funcionament del 
ciclomotor, preparar exercicis perquè els participants els posin en pràctica i vetllar per 
la seva seguretat, així com vigilar les condicions tècniques dels ciclomotors. 
d) Aportar els recursos materials necessaris per a l’activitat, consistent en cascos, 
ciclomotors adaptats a la utilització per part d’usuaris inexperts i elements accessoris 
per a la realització de l’activitat.  
 
3. Compromisos de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat es compromet a:  
a) Promoure l’educació per a la mobilitat segura escolar amb intervencions concretes, 
d’acord amb les línies de treball que marca el Servei Català de Trànsit. 
b) Aportar un espai que tingui les característiques necessàries per a un 
desenvolupament correcte de l’activitat, tant teòric com pràctic. 
c) Organitzar el trasllat dels joves fins al lloc de realització de l’activitat, si escau. 
d) Coordinar  l’organització de grups per desenvolupar la sessió. 
e) Comprovar que l’activitat forma part de les accions educatives que es fan com a 
activitat escolar. 
f) Comprovar i controlar que tots els joves que realitzen l’activitat disposen 
d’autorització de les mares i pares o tutors. 
g) Designar un o més monitors o personal de suport que col•laborin en l’organització i 
desenvolupament d’activitats d’educació viària pràctica. 
h) Col·laborar amb el centre educatiu, si escau, en la realització de l’educació per a la 
mobilitat segura. 
i) Elaborar un informe sobre la realització de les activitat segons el model establert. 
 
4.  Implicacions econòmiques 
 
D’aquest conveni no se’n deriva cap compromís econòmic, tot i que cada part es 
compromet a aportar els seus propis recursos per complir els compromisos establerts 
en el segon i tercer pacte. 
 
5. Responsabilitat 
 
Cadascuna de les parts signants del conveni s’ha de fer càrrec de qualsevol 
reclamació que es derivi de danys causats com a conseqüència del desenvolupament 
de l’activitat que hagi portat a terme i així mateix cada part ha de verificar 
prèviament que el risc de l’activitat realitzada pels seus monitors estigui cobert per les 
seves respectives assegurances.  
 
6. Vigència i causes d’extinció 
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La vigència d’aquest conveni serà la del Conveni marc de col·laboració a partir de la 
seva signatura, pròrroga inclosa. 
El present conveni s’extingirà pel compliment de l’acció que en constitueix l’objecte o 
perquè s’hagi incorregut en alguna de les causes de resolució següents: 
a) El transcurs del termini de vigència del Conveni marc de col·laboració sense que se 
n’hagi acordat la pròrroga. 
b) L’acord unànime de les parts. 
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per les parts. En 
aquest cas, s’estarà al que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic. 
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o l’acció prevista en aquest conveni. 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres 
lleis. 
La part que proposi resoldre aquest conveni ho haurà de comunicar a l’altra part per 
escrit amb dos mesos d’antelació. 
L’acord de pròrroga o l’extinció del Conveni marc de col·laboració suposarà 
automàticament que aquest conveni quedarà, segons el cas, prorrogat o extingit a 
tots els efectes. 
El compliment, la resolució o les possibles controvèrsies que poguessin originar-se en 
la interpretació o aplicació del present conveni seran sotmeses a la consideració de 
les parts, a través del mecanisme de seguiment, vigilància i control, del Conveni marc 
de col·laboració. 
 
7. Document de formalització de les activitats pràctiques 
 
Amb la finalitat de concretar les activitats objecte d’aquest conveni, el Servei 
Territorial de Trànsit de Barcelona  ha de trametre els documents de formalització de 
les activitats pràctiques a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat on s’han de 
concretar els termes i les condicions d’aquestes activitats d’acord amb el que 
disposen els pactes d’aquest conveni. 
 
8. Jurisdicció 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest 
conveni seran resoltes per acord de les parts i, si aquest no fos possible, quedaran 
sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen a la data 
de la signatura electrònica. 
 
Pel Servei Català de Trànsit  Per l’Ajuntament 
Juli Gendrau i Farguell  Antonio Balmón Arévalo 
Director     Alcalde 
 
(Per autorització. Resolució de 22 de setembre de 2020) 
 
 La Secretaria General de l’Ajuntament de Cornella de Llobregat 
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   Carmen Alonso Higuera 
 
Segon.-  Facultar a l’Alcalde d’aquesta Corporació, senyor Antonio Balmón Arévalo, 
per a què signi tots aquells documents que siguin necessaris per la formalització del 
present acord. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Quart.- Trametre el present acord i copia del conveni a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i Administració Pública de la 
Generalitat de Catalunya, en conformitat amb l’article 309.1 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis del Ens Locals, Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Cinquè.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern. 
 
Sisè.- En compliment del que disposa l’article 53 de la 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic, comunicar aquest conveni al Tribunal de Comptes, 
dins dels tres mesos següents a la seva subscripció, mitjançant la remissió d’una còpia 
subscrita d’aquest acompanyada de la corresponent memòria justificativa, en els 
termes previstos per la Resolució de 2 de desembre de 2016 de la Presidència del 
Tribunal de Comptes, per la que es publica l’acord del Ple d’aquest òrgan de 24 de 
novembre de 2016, que aprovà la Instrucció relativa a la remissió telemàtica al 
Tribunal de convenis i de relacions anuals dels celebrats per les entitats del sector 
públic local.  
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Punt vint-i-quatrè.- Imposar sancions contra els propietaris i/o conductors 
dels gossos perillosos  relacionats a l’ expedient sancionador G0-003/2019. 
 

Imposar sancions contra contra els  
propietaris dels gossos perillosos  
Exp. G0-003/2019 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
... 
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Vistes les actes relacionades al punt primer de la part resolutiva d’aquest, aixecada 
per l’Agent de la Guàrdia Urbana, per incompliment del que disposa la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de incoació de l’expedient sancionador amb 
referència genèrica GO-003-2019. 
 
Vistes les notificacions que consten a l’expedient i la publicació feta al BOE d’aquelles 
notificacions que no es van poder entregar personalment. 
 
Vist l’informe de la Instructora de l’expedient incorporat a l’expedient. 
 
Atès que els animals identificats es poden considerar com gossos potencialment 
perillosos , donat que reuneixen els requisits definits a la Llei 10/1999, de 30 de juliol 
de referència i que pertany a una de les races expressades a l’article 1r de la Llei de 
constant referència i/o l’article 2n del Reial Decret 287/2002, de 22 de març , pel qual 
es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre , sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals perillosos. 
 
Atès el que disposa el Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de 
gossos considerats potencialment perillosos i en concret el seu article 3 que estableix 
que tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós 
requereix la llicència atorgada per l’Ajuntament;  i a l’art. 5 de mesures de seguretat 
que expressa que els posseïdors d’un gos potencialment perillós hauran de complir a 
més de les mesures de seguretat que preveu la Llei 10/99 de referència, les que 
preveu l’art. 8 del Reial Decret 287/2002 de 22 de març, a dalt expressat , que 
estableix l’obligatorietat de dur a sobre, la persona que els condueixi, la preceptiva 
llicència de tinença, i la certificació acreditativa de la inscripció de l’animal al registre 
corresponent.; que hauran de dur obligatòriament morrió, art. 8.1, i anar lligats amb 
cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres i només un gos per persona; i 
atès que també es disposa per la mateixa norma al seu article 3.e) que el capital de la 
responsabilitat civil contractada mitjançant la  preceptiva pòlissa d’assegurança no 
pot ser inferior a cent vint mil euros. 
 
Atès el que disposa el Decret 328/1998 de 24 de desembre, pel qual es regula la 
identificació i el Registre general d’animals de companyia, que al seu art. 2.1 expressa 
que els posseïdors d’animals de companyia han de proveir els seus animals amb els 
sistemes d’identificació establerts, que són: a) Tatuatge a la pell per un mitjà que 
garanteixi el caràcter indeleble; B) implantació d’un transponedor  a la banda 
esquerra del coll de l’animal o a la zona de la creu, entre les dues espatlles; dotat d’un 
sistema antimigratori  i d’un recobriment biològicament compatible i que l’estructura 
del codi alfanumèric s’ha d’adaptar al que estableix la norma ISO 11.785. Aquesta 
identificació s’ha de dur a terme per entitats que hagin estat reconegudes oficialment 
pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (art. 6.1) i que aquest responsable 
del marcatge ha de lliurar al posseïdor d’un animal de companyia un document 
acreditatiu d’aquest fet on ha de constar, al menys, el sistema d’identificació utilitzat i 
el lloc on s’ha aplicat, el codi d’identificació, les dades de la persona o entitat que el 



 

 58

realitza, l’espècie de l’animal i la raça,  el seu sexe i la data de naixement (Art. 4); i 
donada l’obligatorietat d’inscriure al registre censal d’animals de companyia,  art. 
7.1. 
 
Atès que el posseïdor d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la 
persona propietària, tal i com preveu l’article 12 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de 
protecció dels animals, és responsable dels danys, dels perjudicis i de les molèsties 
que ocasioni a les persones, a les coses, a les vies i als espais públics i al medi natural 
en general,  d’acord amb el que estableix la legislació civil aplicable. 
 
Atès que les faltes comeses són constitutives d’infraccions administratives previstes a 
l’article 7 de la dita Llei 10/99,  de 30 juliol en  concordança amb el que determina 
l’art. 11.1 d’aquesta. 
 
Atès que s’ha meritat la relació de liquidacions pel concepte de Sanció Ordenances 
número 2020-PQ220-000005 a nom dels interessats que consten en aquesta 
resolución per  un import total de 5000 euros.  
 
Atès que els fets denunciats resulten suficientment acreditats per la presumpció de 
veracitat  que atribueix  als Agents l’art. 77 de la Llei 39/2015 d’un d’octubre de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, , en relació amb el 
que preveu l’art. 17.5 del RD 1398/93, de 4 d’agost, del Reglament del procediment 
per a l’exercici de la potestat sancionadora. 
 
Atès el que disposen els articles 13.2.b) de la Llei 10/99, de 30 de juny, relatiu a la 
competència; d’acord amb el que disposen l'article 53 i següents, 66 i 137 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, en relació al que disposa l’art.  22 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, a la nova redacció donada per la Llei 
57/2003 de 16 de desembre. 
 
Atès el que disposa la Llei 39/2015 de 1 d’octubre de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, de 1 d’octubre de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competencia d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtud de les competències acordades per aquest Ajuntament per acord plenari que 
va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, publicat al BOP de 18 de juliol de 2019. Per tot 
això el President de la Comissió d’Economía i Administració, proposa els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Imposar les següent sancions  contra els propietaris i/o conductors dels 
gossos que tot seguit es relacionen, per les presumptes infraccions comeses segons el 
que preveu l’article 7.2 i 7.3 de la Llei 10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos: 
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1) Sr/a. Laabaz Ouadie , amb  NIE Y-6369179-X,  propietari/a i/o conductor/a 
d’un gos  de raça Pit Bull de nom SHADY segons acta aixecada pels agents de la 
Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels motius que s’expressen, 

 Agents amb números de carnet professional  2030 i 480 en data 04.08.19, a les 00:50 
al carrer de Josep Fiter, 17 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de 
referència, infracció greu i lleu : per posseir i portar el gos sense la llicència municipal 
pertinent, per posseir i portar el gos sense el certificat del cens municipal, per no tenir 
assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 
150.253 euros, portar el gos deslligat a la via pública, per portar el gos sense morrió 
en la via pública i per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 
 
            . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei   
10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, la falta comesa i notificar la sanció d’import 600 euros  d’acord amb el que 
disposa l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 
 
2) Sr/a. Jeroni Rodríguez Zorrilla , amb  NIF núm. 47779972W propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Pit Bull de nom DUKE segons acta aixecada pels agents 
de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que s’expressen, 
 

 Agents amb números de carnet professional 2030 i 480 en data 04.08.19, a les 00:50 
al carrer de Josep Fiter, 17 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de 
referència, infracció lleu i greu : per posseir i portar el gos sense la llicència municipal 
pertinent, per posseir i portar el gos sense el certificat del cens municipal, per no tenir 
assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 
150.253 euros, portar més d’un gos de raça potencialment perillosa, per portar el gos 
sense morrió en la via pública i per posseir el gos sense que estigui identificat amb 
microxip. 

  
            . Qualificar com a infracció greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 de 
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta comesa 
i notificar la sanció d’import de 600 euros d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la 
Llei 10/99 de referència. 
 
3) Sr/a. Hans Joel Arce Jirón , amb  NIF núm. 48066106-Q  propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire  de nom desconegut segons acta aixecada 
pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen, 
 

 Agents amb números de carnet professional  1043 i 4426 en data 06.08.19, a les 
19:55  al carrer dels Cedres, 8, en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 
de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la llicència 
municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, 
per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253 , per portar el gos deslligat a la via pública i per portar el gos 
sense morrió a la via o en un espai públic. 
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            . Qualificar com a infraccions greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 500 euros  d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
4) Sr/a. Ana Flavia Granados Díaz , amb  NIF núm. 47664188-T  propietari/a 
i/o conductor/a d’un gos  de raça Pit Bull,  de nom desconegut segons acta aixecada 
pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen, 
 

 Agents amb números de carnet professional  2043 i 4426 en data 06.08.19, a les 
20:00 h. a carrer del Cedre, 8 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 
de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la llicència 
municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, 
per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253 , per portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic i per 
posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 
 
            . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, 
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 500 euros   d’acord amb el que disposa 
l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 
 
5) Sr/a. Anovar  Boutafala, amb  NIE núm. Y-1545141-S  propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Bullmastiff barrejat amb Stafforshire de nom FAISE 
segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es 
relaciona, pels motius que s’expressen, 
 

 Agents amb números de carnet professional  1670,2023,2084 i 3241 en data 
17.08.19, a les 21:15 al carrer Cirerer, 6 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la 
Llei 10/99 de referència, per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal 
pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, per no 
tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima 
de 150.253 i per portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic 
  
            . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, 
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 400 euros   d’acord amb el que disposa 
l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 
 
6) Sr/a. Anovar  Boutafala, amb  NIE núm. Y-1545141-S  propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Bullmastiff barrejat amb Stafforshire de nom FAISE 
segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es 
relaciona, pels motius que s’expressen, 
 

 Agents amb números de carnet professional  480 i 3241 en data 21.08.19, a les 20:35 
al carrer Cirerer, 2 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de 
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referència, per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, per 
posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, per no tenir 
assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 
150.253 i per portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic  
 
            . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, 
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 400 euros   d’acord amb el que disposa 
l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 
 
7) Sr/a. Mark-Unay Zambrano Cedeño, amb  NIF núm. 47953837-X 
propietari/a i/o conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire,  de nom TACHA,segons 
acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen, 
 

 Agents amb números de carnet professional  2030 i 4423 en data 29.08.19, a les 
23:30 hores al carrer Bedoll s/n  , en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 
10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la llicència 
municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, 
per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253 ,per portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic ,  per 
portar el gos deslligat a la vía pública i per posseir el gos sense que estigui identificat 
amb microxip. 
 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 600 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
8) Sr/a. Alexander Acosta López, amb  NIF núm. 46482479-P propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire  de nom THOR, segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen, 
 

 Agents amb números de carnet professional  4423 i 2030 en data 30.08.19, a les 
00:30 hores a la Plaça de la Llibertat, s/n  , en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  
la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens 
municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb 
cobertura mínima de 150.253 ,per portar el gos sense morrió a la via o en un espai 
públic , i per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 
 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 500 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
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9) Sr/a. Álvaro Leonardo López Villamil, amb  NIF núm. 49870786-R propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire  de nom MIHA segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen, 
 

 Agents amb números de carnet professional  2030 i 1111 en data 01.09.2019, a les 
00:30 a l’Avinguda de Sant Ildefons, 20 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la 
Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens 
municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb 
cobertura mínima de 150.253 , per portar el gos sense morrió i per posseir el gos 
sense que estigui identificat amb microxip. 
 
        . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, 
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 500 euros d’acord amb el que disposa l’art. 
11.1 de la Llei 10/99 de referència. 
 
10) Sr/a. Francisca Ponce Saura amb  NIF núm. 35000902-P, propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire  de nom TURBO segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen, 
 

 Agents amb números de carnet professional  3160,3241 i 4428 en data 04.09.2019, a 
les 20:07 h. a la Plaça Osona s/n en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 
10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la llicència 
municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, 
per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253 i per portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic. 
 
            . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, 
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 400 euros d’acord amb el que disposa l’art. 
11.1 de la Llei 10/99 de referència. 
 
Segon.-  Que es procedeix a aprovar la relació de liquidacions corresponent i les 
notificacions de les mateixes amb indicació dels terminis de pagament.   
 
Tercer.- Advertir als interessats que la manca de pagament de la sanció assenyalada  
donarà lloc al seu cobrament mitjançant el procediment administratiu de 
constrenyiment. 
 
Quart.- Notificar el contingut d’aquest Acord i la liquidació adjunta als interessats a 
l’expedient amb referència GO/003-2019 

... 
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-set 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 14 de maig 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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