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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

ACTA NÚM. 14/2021 

 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 11 DE 
JUNY DE 2021. 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les nou hores i trenta minuts, 
del dia  de  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 
 
 
 
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 
 
 

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA 
 

Alcalde     Sr. Antonio Balmón Arévalo 
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COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 
 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ  
 
Punt tretzè.- Aprovar la primera prorroga del contracte de serveis de gestió i 
explotació de la Deixalleria Municipal i de la Deixalleria Mòbil de 
l’Ajuntament de Cornellà. 
 

Aprovar serveis de gestió de  
la Deixalleria Municipal  

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’informe del Cap de d’ Espai Públic, amb el vist i plau de la seva Regidoria, relatiu 
a la pròrroga del contracte de serveis de gestió i explotació de la Deixalleria Municipal 
del carrer Progrés, número 18-20 i de la Deixalleria de Mòbil de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, que es troba regulat pel Reglament del Servei Municipal de 
Deixalleria i Deixalleria de Barri publicat al lloc web: 
 
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Normativa/Reglaments%20del%20Serveis
%20P%C3%BAblics/Deixalleria_Deixalleria_Barri.pdf, concertat amb “ENGRUNES 
RECUPERACIÓ I MANTENIMENT, EMPRESA D ‘INSERCIÓ, S.L.”, segons Acord de la 
Junta de Govern de data 3 de maig de 2019. 
 
Vista la clàusula 7 del Plec de Condicions del contracte que preveu la possibilitat de 
prorrogar expressament el contracte durant dos anys. 
 
Vist l’escrit presentat per “ENGRUNES RECUPERACIÓ I MANTENIMENT, EMPRESA D 
‘INSERCIÓ, S.L.” amb registre d’ entrada núm. 15957 de data 22 d’abril de 2021 
mitjançant el qual accepta la pròrroga de l’ esmentat contracte. 
 
Vist l’informe emès al respecte per la Cap del Departament de Contractació, la 
Secretària General i l’Interventor. 
 
Atès que es donen raons d’urgència de l’expedient, tal com consta a l’informe  signat 
per la Cap del departament de contractació, de data 18 de Maig de 2021. 
 
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 publicat en el BOP (Butlletí Oficial de la Província) 
el dia 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió Informativa de Presidència i 
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Economia a proposta del Tinent d’Alcalde d’Economia i Administració proposa 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la 1ª prorroga del contracte de serveis de gestió i explotació de la 
Deixalleria Municipal del carrer Progrés, número 18-20 i de la Deixalleria de Mòbil de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, que es troba regulat pel Reglament del Servei 
Municipal de Deixalleria i Deixalleria de Barri publicat al lloc web: 
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Normativa/Reglaments%20del%20Serveis
%20P%C3%BAblics/Deixalleria_Deixalleria_Barri.pdf , adjudicat segons Acord de la 
Junta de Govern Local de data 3 de maig de 2019, pel període comprès entre 15 de 
juny de 2021 fins al dia 14 de juny de 2023 per un pressupost de 222.727,00 Euros, 
IVA exclòs, més 22.272,70 d’ IVA (10%), fent un total de 244.999,70.- Euros IVA 
inclòs.). 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual amb aplicació als 
exercicis i pels imports següents:  
 

Exercici Partida Pressupostària Import (IVA Inclòs) 

2021 0112 1622A 2279900 56.719,11.- Euros 

2022 0112 1622A 2279900 122.499,85.- Euros 

2023 0112 1622A 2279900 65.780,74.- Euros 

 
Total:  244.999,70.-euros (IVA inclòs) 
 
Subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos anuals. 
 
 
Tercer.- Fixar la garantia definitiva en la quantitat de 11.136,35-. Euros, de 
conformitat amb el Plec de Condicions particulars, la qual haurà d’ingressar el 
contractista en el termini de 15 dies següents, a comptar de la recepció del present 
acord. De no acomplir-se aquest requisit, per causes imputables a l’adjudicatari, 
l’Ajuntament declararà resolt el contracte. 
 
Quart.- Comunicar les dades relatives a aquest contracte al Registre Públic de 
Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el termini dels 
tres mesos següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que preveu la 
Llei 9/2017 de 8 de novembre difondre el contingut d’aquesta resolució en 
compliment del principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i 
permanent al Portal de Transparència, en compliment i amb l’abast del que 
disposa  la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i 
Bon Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 
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Cinquè.- Notificar aquest acord al departament d’Espai Públic, i a l’empresa 
adjudicatària “ENGRUNES RECUPERACIÓ I MANTENIMENT, EMPRESA D ‘INSERCIÓ, 
S.L.”. 
 
Sisè.- Donar compte del present acord a la propera Comissió Informativa d’Economia i 
Administració.  
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt catorzè.- Aprovar l’inici de l’expedient de contractació per el 
subministrament d’arbres i els corresponents treballs de plantació d’aquest 
a la via pública i escoles de la Ciutat de Cornellà de Llobregat. 
 

Aprovar subministrament d’arbres 
per la via pública i escoles 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’expedient instruït per a la contractació amb les següents característiques: 
 
Naturalesa: Mixt 
Objecte del contracte: Subministrament d’arbres i els corresponents treballs de 
plantació d’aquests a la via pública i escoles de la ciutat de Cornellà de Llobregat 
Tramitació: Ordinària 
Procediment d’adjudicació: Obert - Harmonitzat 
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat - preu 
 
Vist que segons l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i tenint en compte que es 
tracta d’una despesa d’inversió en cas de superar-se aquest percentatge, i donant-se 
casos excepcionals, correspon al Ple la seva aprovació. 
 
Vist l’article 84 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
Vista la memòria justificativa del contracte que en el seu apartat Cinquè estableix que 
la durada del contracte és de cinc anys, estant previst el seu inici el dia 15 d’octubre 
de 2021 i per altra banda la despesa d’inversió per als exercicis 2023, 2024 i 2025 
supera els percentatges establerta a l’article 174 TRLHL. 
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Vist que per tant és donen les circumstàncies excepcionals que justifiquen 
l’autorització de la despesa superant la durada de 4 anys i els percentatges de la 
TRLHL. 
 
Vist l’informe emès al respecte per la Cap de Contractació, la Secretària General i 
l’Interventor. 
 
Atès que e es donen raons d’urgència de l’expedient, ja que l’inici del present 
contracte està previst pel 15 d’octubre del 2021 i es tracta d’un procediment 
harmonitzat. 
  
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, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
província de data 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió Informativa de 
Presidència i Economia a proposta del Tinent d’Alcalde d’Economia i Administració 
proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Iniciar expedient de la següent contractació: 
 
Naturalesa: Mixt 
Objecte del contracte: Subministrament d’arbres i els corresponents treballs de 
plantació d’aquests a la via pública i escoles de la ciutat de Cornellà de Llobregat 
Tramitació: Ordinària 
Procediment d’adjudicació: Obert - Harmonitzat 
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat – preu 
 
Segon.- Aprovar el Plec de Condicions Economicoadministratives Particulars de la 
contractació i el Plec de Condicions Tècniques que figuren com a annexos I i II, amb les 
següents identificacions electròniques: 
 

- Annex I: 
o Núm. ID: 2409727 
o Núm.HashSHA-512:  

617E8509EE344A78F27108D8CD73FFD706654019DAED4C7134543FCB516BC4D4
2472E1527EB446BCAF2D3E24ED4AB1D1B904F44A5A7CDC1D2B5C9220E38CFA4C 
 

- Annex II: 
o Núm. ID: 2136862 
o Núm.HashSHA-512: 

66BDBBC4D4D961B50082617966341810B871F28F8D38EE1FF7A20FE5FC3D70784
5AED1051B8EB5A62820D6D1771DE424DD65015BDCEB03C47E7B626B4B7F5021 

 
Tercer.- Autoritzar la despesa de caràcter plurianual i fent ús de les facultats 
concedides per l’article 84 del R.D. 500/90, de 20 d’abril, ateses les circumstàmcies 
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excepcionals que concorren en el present expedient de contractació, aplicar la 
mateixa en els exercicis i els imports següents:  
 

Exercici Partida pressupostària Import(IVA 
inclòs) 

2021 0112.1710A.6190004 Plantació arbres i cirurgia arbòria 60.500,00€ 
2022 0112.1710A.6190004 Plantació arbres i cirurgia arbòria 72.600,00€ 
2022 0112.1710A.2100001 Rep. Instal. Reg 24.090,99€ 
2023 0112.1710A.6190004 Plantació arbres i cirurgia arbòria 72.600,00€ 
2023 0112.1710A.2100001 Rep. Instal. Reg 29.050,90€ 
2024 0112.1710A.6190004 Plantació arbres i cirurgia arbòria 72.600,00€ 
2024 0112.1710A.2100001 Rep. Instal. Reg 25.508,11€ 
2025 0112.1710A.6190004 Plantació arbres i cirurgia arbòria 42.350,00€ 
2025 0112.1710A.2100001 Rep. Instal·lació Reg 25.508,10€ 
2026 0112.1710A.2100001 Rep. Instal·lació Reg   8.502,71€ 

 
 TOTAL  433.310,81€ (IVA inclòs)  

 
 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos. 
 
Quart.- Convocar procediment obert-harmonitzat  per a l’adjudicació de l’esmentada 
contractació, de conformitat amb l’article 156  i següents  de la Llei 9/2017, de CSP de 
8 de novembre, donant publicitat a la licitació mitjançant anunci en el Perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Cornellà i en el Diari Oficial de la Unió Europea. 
 
Cinquè.- Establir que en el present procediment no procedeix clàusula de revisió de 
preus conforme a allò establert en el Plec de Condicions Particular. 
 
Sisè.- Comunicar les dades relatives a aquest contracte al Registre Públic de 
Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el termini dels 
tres mesos següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que preveu la 
Llei 9/2017 CSP de 8 de novembre difondre el contingut d’aquesta resolució en 
compliment del principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i 
permanent al Portal de Transparència, en compliment i amb l’abast del que disposa la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació 
i Bon Govern de Catalunya. 
 
Setè.- Comunicar el present acord al Departament d’Espai Públic. 
 
Vuitè.- Donar compte del present acord a la propera Comissió Informativa 
d’Economia i Administració. 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
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ASSUMPTES URGENTS 
 
Tot seguit es fa avinent que hi ha assumptes que, tot i no ésser a l’Ordre del 
Dia, cal tractar atesa la seva urgència. Per això, i a proposta de l’Alcaldia-
Presidència, s’acorda per unanimitat declarar-los d’urgència, de conformitat 
amb el que disposa l’article 120 del Reglament Orgànic Municipal, i es passa a 
tractar els assumptes següents: 
 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Urgent primer.- Aprovar el Text del Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Cornellà i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al 
finançament de les obres al Parc de Can Mercader incloses al Pla de Millora 
del valor patrimonial dels parcs de la Xarxa de parcs metropolitans de les 
obres al Parc de Can Mercader. 
 

Aprovar el conveni entre 
l’Ajuntament i l’AMB per 
les obres al Parc de Can Mercader 

 
Es llegeix la proposta de la  Tinenta d’Alcalde de l'Àrea de Presidència 
... 
 
Vist l’esborrany de document denominat “CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ I L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA PER 
AL FINANÇAMENT DE LES OBRES AL PARC DE CAN MERCADER INCLOSES AL 
PLA DE MILLORA DEL VALOR PATRIMONIAL DELS PARCS DE LA XARXA DE 
PARCS METROPOLITANS”.  
 
Vist que es tracta d’un conveni de col·laboració interadministrativa que té per 
objecte establir un marc formal de col·laboració entre l’Ajuntament i l’AMB 
per al finançament i execució de les obres al Parc de Can Mercader. 
 
 Vist que s’acompanya amb la proposta la preceptiva Memòria justificativa, 
subscrita per la Cap de l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals i la Tinenta 
d’Alcalde de Presidència, sobre la necessitat i oportunitat de la subscripció del 
conveni. 
 
Vist el que regula l’art. 47 i següents de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim 
Jurídic del Sector Públic i la regulació relativa als convenis recollida als articles 
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303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.  
 
Vistes les circulars 1/2017 i 3/2017 de la Secretaria General d’aquest 
Ajuntament, sobre els convenis administratius i 1/2019 relativa a les 
exigències formals dels Acords com a conseqüència de la implementació de 
l’Administració electrònica. 
 
Vist el que es preveu al RDL 2/2004 en relació als percentatges de les 
operacions plurianuals i atesa la necessitat d’elevar excepcionalment aquests 
percentatges com a conseqüència de la seva licitació per part de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i, per tant, la necessitat de disposar de crèdit 
suficient per encetar-la i atenent al calendari d’execució previst. 
 
Atès que l’adopció del present acord és competència de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions plenàries d’aquest Ajuntament, mitjançant 
sessió plenària de data 02 de juliol 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona de data 18 de juliol de 2019, la Tinenta d’Alcalde 
de Presidència proposa a l’ esmentada Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents 
 
Per tot això, la Tinenta d’Alcalde de Presidència, proposa a la Junta de Govern 
Local de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la subscripció del  CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ I L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA PER 
AL FINANÇAMENT DE LES OBRES AL PARC DE CAN MERCADER INCLOSES AL 
PLA DE MILLORA DEL VALOR PATRIMONIAL DELS PARCS DE LA XARXA DE 
PARCS METROPOLITANS, i facultar a l’ Alcalde d’aquesta corporació, senyor 
Antonio Balmón Arévalo, per a la seva formalització, mitjançant la subscripció 
del document següent: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ I L’ÀREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES AL 
PARC DE CAN MERCADER INCLOSES AL PLA DE MILLORA DEL VALOR 
PATRIMONIAL DELS PARCS DE LA XARXA DE PARCS METROPOLITANS  
 
R E U N I T S 
 
El Sr. Ramon M. Torra i Xicoy, gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en 
endavant AMB), amb NIF: P-0800258-F i domicili al carrer 62, número 16-18, 
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Zona Franca (08040) de Barcelona, nomenat per acord del Consell Metropolità 
de 31 de juliol de 2019, facultat per a la signatura d’aquest conveni per acord 
de la Junta de data ................., assistit en aquest acte pel senyor Marcel·lí 
Pons Duat, secretari general de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, nomenat 
per decret de Presidència de data 26 de novembre de 2018, actuant les 
funcions de fe pública segons disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del RD 
128/2018, de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris 
d’Administració Local amb habilitació nacional, i en exercici de les seves 
funcions de fedatari i d’assessorament legal preceptiu, segon l’article 92 bis de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local. 
 
El Sr. Antonio Balmón Arévalo, alcalde de l’Ajuntament de Cornellà, amb NIF 
P0807200A i domicili a la Plaça de l’Església, s/n, en execució de les 
atribucions que li confereix l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i l’article 53 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, assistit per la Secretària de l’ajuntament Sra. 
Carmen Alonso Higuera, en funcions de fe pública segons disposa l’apartat i) 
de l’article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador del Règim Jurídic 
dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació nacional, i en exercici 
de les seves funcions de fedatari i d’assessorament legal preceptiu, segons 
l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local, que dóna fe de l’acte, i en execució de l’acord de la Junta de Govern 
Local de data .................... 
 
I, reconeixent-se mútuament la respectiva qualitat en la que actuen, així com 
la deguda capacitat per a pactar i obligar-se, 
 
M A N I F E S T E N 
 
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
 
Que l’AMB, d’acord amb l’article 13.2 de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, pot prestar serveis i promoure activitats 
que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions dels municipis que 
la integren i segons l’article 14.F del mateix text legal li correspon la 
competència de desenvolupar les actuacions de vertebració territorial 
necessàries per a l’articulació, la connectivitat, la mobilitat i la funcionalitat 
del territori, actuacions que fan referència bàsicament a les infraestructures, 
els parcs, les platges, els espais naturals i els equipaments, entre d’altres. 
 
Que la Generalitat de Catalunya i l’AMB a l’any 2017 van signar un conveni de 
col·laboració per al desenvolupament d’actuacions dels eixos prioritaris 2,4 i 6 
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en el marc del Programa Operatiu d’Inversió en creixement i ocupació FEDER 
Catalunya 2014-20 (a partir d’ara Conveni FEDER Generalitat- AMB). En 
aquest, s’estableix una preassignació financera a favor de l’AMB de 30M€ de 
FEDER per dur a terme projectes d’abast metropolità emmarcats en els tres 
eixos referenciats. 
 
Que l’AMB va presentar l’operació FEDER de Restauració i millora dels parcs 
metropolitans amb valor patrimonial a partir del coneixement dels valors del 
conjunt de parcs que integren la Xarxa de Parcs Metropolitans, i ha estat 
atorgada la subvenció FEDER pe resolució de 22 d’octubre de 2020 del 
Secretari General del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
d’Hisenda de la Generalitat, per import de 1.177.685,95 euros, d’acord amb 
l’autorització del Govern de 12 de maig de 2020,  dins de l’eix prioritari 6 del 
Programa Operatiu FEDER 2014-20 de Catalunya, en el marc del conveni de 
col·laboració FEDER Generalitat- AMB i pel qual la proposta presentada de 
restauració i millora dels valors patrimonials del parc de Can Mercader tenia 
un pressupost inicial de 600.000 euros IVA inclòs amb una assignació de FEDER 
prevista de 247.933,88 euros. 
 
Que l’Ajuntament de Cornellà ha expressat la seva voluntat que el Parc de Can 
Mercader participi d’aquest projecte incloent les actuacions pressupostades 
que fan incidència tant en els valors paisatgístics com botànics, com de millora 
i recuperació d’elements construïts com són: 
 
- Millora i arranjament de camins i accessos, 
- Millora de les làmines d’aigua i 
- Restauració de la vegetació singular.  
 
Que d’acord amb el Conveni FEDER Generalitat-AMB, clàusula sisena, apartats 
set i vuit, el projecte objecte d’aquest conveni no podrà presentar-se a les 
convocatòries de la Direcció general d’Administració Local del PO FEDER 
Catalunya 2014-2020.   
 
Que el període de subvenció de la despesa cofinançada pel FEDER, que 
comprèn el pagament efectiu, és des de l’1 de gener de 2014 fins 31 de 
desembre de 2023.  
 
Entre els principis rectors que han de complir els projectes cofinançats pel 
FEDER hi ha el desenvolupament sostenible, la igualtat d’oportunitats i no 
discriminació i la igualtat entre els homes i les dones, així com els Criteris i 
Procediments de Selecció d’Operacions (CPSO) del Programa Operatiu FEDER 
14-20 de Catalunya. En aquest sentit, l’AMB disposa d’un sistema de gestió 
integrat de qualitat i de medi ambient que garanteixen la qualitat i la cura del 



 
 

 
 

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

 

 11

medi ambient per mitjà de controls i indicadors, posant especial atenció a 
aspectes com l’accessibilitat i la inclusió dels col·lectius més febles, i tot 
reforçant la millora de la qualitat de vida. Aquesta política s’implementa en el 
territori a partir d’actuacions concretes en els rius, els parcs, les platges i altres 
espais naturals protegits. 
 
El desenvolupament del present conveni estarà presidit pels principis de 
lleialtat institucional, col·laboració i assistència recíproca a fi d’aconseguir 
abans i millor l’objecte del mateix. 
 
L’Ajuntament de Cornellà i l’AMB tenen signat un conveni específic per la 
gestió d’aquest parc que regula els drets i obligacions i que l’incorpora a la 
Xarxa de Parcs Metropolitans de l’AMB. 
 
FONAMENT LEGAL DE LES COMPETÈNCIES DE LES PARTS 
 
L’Ajuntament actua en base a les competències previstes a l’art. 25.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, apartats a) b) i 
d) relatius a la Protecció i gestió del Patrimoni històric, parcs i jardins públics i 
infraestructura viària i d’altres equipaments de la seva titularitat i a l’art. 
66.3,, apartats b) i d), de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, relatius a l'ordenació del 
trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes i a la gestió dels parcs i els 
jardins, la pavimentació de vies públiques urbanes i la conservació de camins i 
vies rurals.  
 
L’AMB actua en base a les competències previstes als apartats 2 i 5 de l’article 
13 i al punt F de l’article 14 de la Llei 31/2010 de 3 d’agost de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
 
Per la qual cosa, acorden d’adoptar i subscriure el present conveni de 
col·laboració que es regirà mitjançant les següents  
 
CLÀUSULES 
 
OBJECTE DEL CONVENI 
 
Primera.- El present conveni té per objecte regular la col·laboració de 
l’Ajuntament de Cornellà i l’AMB per al finançament de les obres al Parc de 
Can Mercader, inclòs en el projecte de Restauració i millora de la xarxa de 
parcs metropolitans amb valor patrimonial, cofinançat pel FEDER, dins de l’eix 
prioritari 6 del Programa Operatiu FEDER 2014-20 de Catalunya, en el marc 
del conveni de col·laboració FEDER Generalitat- AMB.  
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Segona.- L’ajuntament ha expressat la voluntat que els treballs a realitzar 
s’executin al complert d’acord amb el projecte executiu aprovat per la Junta de 
Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en sessió de data 26 de gener de 
2021. La data prevista d’inici de les obres és desembre de 2021 i la seva 
finalització està prevista pel mes d’agost de 2022. 
  
Tercera.- El projecte executiu de restauració i millora dels valors patrimonials 
del Parc de Can Mercader redactat per l’AMB i aprovat en data 26/1/2021 té 
un pressupost de 578.380,81 euros IVA exclòs, més  121.459,97 euros en 
concepte d’IVA que fan un total de 699.840,78 euros IVA inclòs.  
 
DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
Quarta.- L’Àrea Metropolitana de Barcelona assumirà l’executiu, licitació, 
adjudicació, direcció facultativa, comunicació i l’operativa administrativa i 
tècnica conseqüència del Programa Operatiu FEDER i comunicacions amb la 
Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació (DGPECR) 
del Dept. VEH de la Generalitat de Catalunya, en el marc del conveni de 
col·laboració AMB – Generalitat de Catalunya.  
 
L’AMB informarà a l’ajuntament dels tràmits essencials del procés de 
contractació (iniciació del procediment, obertura de pliques, adjudicació i 
formalització del contracte) així com del procés d’execució de les obres. 
 
Cinquena.-Un cop finalitzades les obres, les mateixes seran lliurades a 
l’ajuntament que les acceptarà i el manteniment dels elements restaurats 
quedarà integrat en el conveni signat per al manteniment del parc, excepte 
aquells elements o àmbits que no estan inclosos en el manteniment del parc . 
 
FINANÇAMENT DE L’ACTUACIÓ 
 
Sisena.-  L’aportació màxima que realitzarà l’AMB serà del 50% de la base 
imposable de la totalitat del pressupost previst en l’operació FEDER aprovada 
inicialment, és a dir 247.933,88 euros.  
 
L’aportació municipal serà de 451.906,90 euros, corresponent a la resta del 
pressupost del projecte executiu. 
 
La distribució percentual del finançament entre l’AMB i l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, en base als imports establerts als punts anteriors, i que 
serviran com a base pels càlculs que determinaran els imports a transferir per 
part de l’Ajuntament de Cornellà de forma mensual  corresponents a 
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cadascuna de les certificacions que es generin, es calcularà un cop adjudicades 
les obres per part de l’ AMB. 
 
En cas d’existir costos addicionals no inclosos en l’import indicat en aquesta 
clàusula per obres complementàries, revisions de preus, modificacions de 
contracte, hauran d’anar a càrrec de l’Ajuntament, un cop deduïda l’aportació 
màxima de l’AMB, sempre que prèviament hagin estat autoritzats i aprovats 
per l’Ajuntament, en base als informes tècnics emesos pels responsables 
municipals i la formalització d’una addenda a aquest conveni, on es concreti 
els termes del seu finançament. 
La quantificació final de les aportacions municipal i de l’AMB es determinaran 
en el moment de liquidació del conveni, en funció del cost efectiu final de 
l’actuació. 
 
Setena.- L’ajuntament de Cornellà efectuarà les seves aportacions, arribat el 
moment de l’execució de les obres, en el termini màxim de 30 dies, mitjançant 
pagaments parcials i proporcionals d’acord amb la data que l’AMB li notifiqui 
les certificacions d’obra o de qualsevol factura que l’obra generi. Els 
percentatges de finançament establerts s’aplicaran d’acord amb la clàusula 
sisena. 
 
Vuitena.- L’AMB realitzarà la seva aportació mitjançant la seva participació en 
el Programa Operatiu FEDER 2014-20 de Catalunya i farà front al pagament 
de les seves aportacions mitjançant l’aplicació pressupostària M7030 17175 
65901 en l’anualitat 2022 per l’import de 247.933,88 euros. 
 
Novena.- L’ajuntament de Cornellà haurà d’aprovar i aportar el compromís de 
dotació per a l’anualitat 2021 per l’import de 20.000 euros i per a l’anualitat 
2022 per import de 431.906,90 euros.   
 
Les partides pressupostàries corresponents resten sotmeses a la condició 
suspensiva d’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient. 
 
COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Desena.- L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l’ AMB designaran 
respectivament dos representants per la constitució de la Comissió Mixta de 
Seguiment, designació que serà comunicada a l’altra part dins el termini d’una 
setmana des de la signatura del Conveni. 
 
Aquesta Comissió serà l’encarregada de resoldre els dubtes d’interpretació del 
Conveni i de la resolució dels problemes que puguin plantejar-se durant 
l’execució de les obres i tindrà, concretament, les següents funcions: 
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 Fer el seguiment del correcte desenvolupament de les obres, sense que 

aquest seguiment impliqui suplantació de les funcions inherents de la 
direcció facultativa corresponent. 
 

 La vigilància i control de l’execució del conveni i dels compromisos 
adquirits pels signants. 
 

 Informar dels casos de controvèrsies o discrepàncies entre les parts sobre 
la interpretació, execució, compliment i efectes del present conveni de 
col·laboració, als òrgans de l’ AMB i de l’Ajuntament amb potestat 
resolutòria. 
 

 Proposar als òrgans de cada administració les conseqüències que, en cas 
d’incompliment per alguna de les parts, es puguin originar i establir els 
criteris sota els quals l’AMB i l’Ajuntament hagin de determinar eventuals 
indemnitzacions. 

 
VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
Onzena.- La col·laboració que regula aquest conveni tindrà vigència a partir de 
la seva signatura i produirà efectes des de la seva signatura fins el 31 de 
desembre de 2023. Les parts podran acordar la pròrroga del present conveni 
per un període addicional de fins a 4 anys, el que requerirà un acord exprés de 
les parts.  
  
CAUSES D’EXTINCIÓ 
 
Dotzena.- El conveni es resoldrà per les següents causes: 

 
1. Per impossibilitat sobrevinguda de dur a terme l’objecte pel qual es va 

signar. 
 

2. Comú acord entre les parts. 
 

3. A denúncia per alguna de les parts, per incompliment greu de l’altra part. 
En aquest supòsit, la part complidora haurà de requerir a la incomplidora 
per tal que atengui les obligacions contretes en el termini que la part 
complidora consideri raonable. En cas de no atendre el requeriment, la part 
incomplidora haurà de fer front a les seves obligacions econòmiques no 
ateses més els interessos legals en concepte d’indemnització 
  

4. Per altres causes previstes en aquest conveni o en altres lleis. 
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5. El compliment o la resolució del present conveni donarà lloc a la liquidació 

del mateix amb determinació de les obligacions i compromisos de 
cadascuna de les parts. Les conseqüències i responsabilitats derivades, en 
cas d’incompliment per alguna de les parts, seran determinades per la 
Comissió de Seguiment del present conveni, la qual proposarà els criteris 
per determinar eventuals indemnitzacions i seran elevades als òrgans amb 
potestat resolutòria de cada administració per la seva aprovació. 

 
RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES 
 
Tretzena.- Les controvèrsies seran resoltes de mutu acord d’acord amb la 
clàusula desena.  
 
En cas que les parts no resolguin de mutu acord les seves controvèrsies o 
discrepàncies en la seva interpretació, aquest conveni queda sotmès a la 
Jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
RÈGIM JURÍDIC 
 
Catorzena.- La naturalesa d’aquest Conveni és administrativa i es regeix 
per allò que disposa la normativa d’aplicació, i concretament pel 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., l’article 13.5 
de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
d’altres preceptes d’aplicació. 
 
TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ I BON GOVERN 
 
Quinzena.-  De conformitat amb l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
de l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de l’article 53 de la Llei 40/2015 i de 
l’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació i bon govern, l’AMB s’encarregarà de trametre aquest conveni a la 
Direcció General de l’Administració Local del Departament de Presidència, de 
publicar-lo al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre 
de Convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat. 
 
I en prova de conformitat les parts signen aquest acord mitjançant signatura 
digital, considerant-se la data d’aquest conveni la de la darrera signatura.” 
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual i fent ús de 
l’article 84 del R.D. 500/1990, de 20 d’abril, ateses les circumstàncies 
excepcionals que concorren en el present expedient d’aprovació d’un conveni, 
aplicant la mateixa en els exercicis i pels imports següents:  20.000,00 euros, 
amb aplicació a la partida pressupostària 0011 – 1710A – 7640000 CONVENI 
A.M.B. OBRES REST I MILLORA CAN MERCADER  del vigent pressupost de 
despeses i de 431.906,90 euros, amb aplicació a la partida pressupostària 
0011 – 1710A – 7640000 CONVENI A.M.B. OBRES REST I MILLORA CAN 
MERCADER  del pressupost de despeses de l’exercici 2022, subordinat al crèdit 
que es consigni en el respectiu pressupost. 
 
Tercer.- Donar compte del present Acord en la propera Comissió Informativa 
de Presidència i Economia 
 
Quart.- Comunicar el present acord a l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals 
pel seu coneixement i efectes, així com a la Direcció General d’Administració 
Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya, als efectes previstos per l’article 309.1 del 
ROAS    
 
Cinquè.- Difondre el contingut d’aquest acords en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la 
Seu Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 
19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya 
 
Sisè.- Comunicar el present acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona pel seu 
coneixement i als efectes previstos a la clàusula quinzena del conveni aprovat 
relatiu a la seva publicació al DOGC i al web del Registre de Convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, 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.  
 

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

INFORMACIÓ GENERAL 
 
 
 
No es manifesta res al respecte. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les nou hores i quaranta minuts, de la qual s’estén la 
present acta, que és signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi, 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 25 de juny 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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