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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

ACTA NÚM. 15/2021 

 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 25 DE 
JUNY DE 2021. 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les nou hores i trenta minuts, 
del dia 25 de juny de dos mil vint-i-u, prèvia convocatòria realitzada al efecte 
en els termes legalment establerts, es reuneixen els membres integrants de la 
Junta de Govern Local que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i 
primera convocatòria, pel procediment de sessió a distància per mitjans 
electrònics, 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. Lidia Gómez Pla 
    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 DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC  
 
Punt dissetè.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Cornellà i el Consorci de l’Àrea Metropolitana, per a la 
rehabilitació de l’àmbit de Sant Ildefons. 
 

Aprovar subscripció del 
Conveni per per a la rehabilitació  
de l’àmbit de Sant Ildefons. 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 
Vist que a data de 17 de març de 2021 va tenir entrada al registre general de 
l’Ajuntament la proposta de Conveni tramès pel Consorci de l’Habitatge de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, que té per objectiu impulsar la declaració de l’Àrea de 
Conservació i Rehabilitació del barri de Sant Ildefons. 
 
Vist que la finalitat del conveni és la coordinació i l’impuls de polítiques d’habitatge, i 
en concret, actuacions de rehabilitació en edificis que requereixen d’aquest tipus 
d’actuacions per tal d’aconseguir entre altres, estalvi energètic, disminució 
d’emissions contaminants i increment de la qualitat de vida. 
 
Vista la regulació dels convenis en el Capítol VI de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 
Règim Jurídic del Sector Públic, articles 47 fins al 53.  
 
Vistes les circulars 1/2017 i 3/2017 de la Secretaria General d’aquest Ajuntament, 
sobre els convenis administratius. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la Cap Jurídica i Administrativa de Política Territorial i 
Sostenibilitat de data 1 de juny de 2021, obrant a l’expedient. 
 
Vista la memòria justificativa del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat i el Consorci de l’Àrea Metropolitana per a la rehabilitació de 
l’àmbit de Sant Ildefons, de data 1 de juny d’enguany,  obrant a l’expedient. 
 
Per tot això i atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions acordades en aquest Ajuntament en sessió plenària 
que va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, que va ser publicada en el BOP de data 18 
de juliol, a proposta del Tinent d’Alcalde i Regidor delegat de Política Territorial i 
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Espai Públic, una vegada dictaminat per la Comissió Informativa corresponent, 
proposa l’adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat i el Consorci de l’Àrea Metropolitana per a la rehabilitació de 
l’àmbit de Sant Ildefons, i facultar a l’Alcalde d’aquesta corporació, senyor Antonio 
Balmón Arévalo, per a la seva formalització, mitjançant la subscripció del document 
següent, el text literal del qual figura al final de la present proposta d’acord. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a les restants parts signants del conveni per al 
seu coneixement i efectes, així com al departament d’Afers i Relacions Institucionals i 
Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya, als efectes previstos al 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el ROAS. 
 
Tercer.- 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. 
 
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. 
 
Text literal: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT, I EL CONSORCI DE L’HABITATGE DE L’ÀREA METROPOLITANA DE 
BARCELONA PER A LA REHABILITACIÓ DE L’ÀMBIT DE SANT ILDEFONS 
 
Barcelona,  ..... de ...... de 2021 
 
REUNITS  
 
D’ una part, el senyor Antonio Balmón Arévalo, en qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat amb NIF: P0807200A i domicili a la Plaça de l’Església 
número 1, de Cornellà de Llobregat, nomenat per acord del Consell Plenari de 15 de 
juny de 2019, assistit per la Secretària municipal en exercici de la funció 
d’assessorament i de fe pública que li atribueix la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic i pels articles 2 i 3 del Reial Decret 128/2018, de 16 
de març, que regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb 
habilitació de caràcter nacional.  
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D’altra part, el senyor José Antonio Artímez Álvarez, en qualitat de director general 
del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb CIF: 
Q0801526E i domicili al carrer 60, número 19, Zona Franca (08040) de Barcelona, 
nomenat per acord de la Junta General de data 26 de febrer de 2008 i d’acord amb 
les funcions que li atorga l’article 15.c) dels Estatuts del Consorci, aprovats per l’Acord 
de Govern  134/2020, de 27 d’octubre, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts 
del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el seu text refós. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
el present conveni i obligar-se en tot el què s’estipula  en aquest document i  
   
MANIFESTEN 
  
I. Antecedents 
 
El Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant 
Consorci o CMH) és un ens públic associatiu adscrit a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), i constituït per l'Àrea Metropolitana de Barcelona i per la 
Generalitat de Catalunya. El seu objectiu general és el de coordinar i impulsar les 
polítiques d'habitatge en l'àmbit dels municipis integrats a l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona, així com generalitzar l'accés de tota la ciutadania del territori metropolità 
a totes les polítiques i accions de suport en l'àmbit de l'habitatge. 
 
El territori metropolità és un territori urbà consolidat, on viuen més de 3.200.000 
persones, amb un parc d’uns 200.000 edificis i 1.290.000 habitatges, bona part dels 
quals tenen una antiguitat de més de 50 anys i requereixen, en molts casos, algun 
tipus d’actuació en rehabilitació. Queda palesa la necessitat d’actuar des de la 
rehabilitació per millorar la cohesió social, incrementar l’estalvi energètic i disminuir 
les emissions contaminants així com incrementar la qualitat de vida i l’efectivitat del 
dret a gaudir d’un habitatge digne i adequat dels habitants de l’àrea metropolitana.  
 
Entre les polítiques d’habitatge actuals es troben els instruments de gestió urbanística 
que permeten que l’impuls de les accions de rehabilitació en aquests àmbits els 
realitzi l’Administració Pública. Aquests instruments són les Àrees de Conservació i 
Rehabilitació (ACR) recollides a l’article 36 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del 
Dret a l’Habitatge, que es podran gestionar mitjançant la delimitació d’actuacions de 
rehabilitació edificatòria en el medi urbà d’acord amb allò que estableix la disposició 
addicional cinquena del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 
El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió del 22 de 
desembre de 2020, va acordar aprovar el Pla Metropolità de Rehabilitació 
d’Habitatges. En la mateixa sessió el Consell Metropolità va acordar “reconèixer al 
Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona l’assumpció d’aquelles 
activitats que corresponen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona com Administració 
actuant en matèria de conservació i rehabilitació d’habitatges, i sobre aquelles altres 
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actuacions vinculades, les quals siguin necessàries per a portar a terme els objectius 
establerts”.  
 
Així, dins d’aquestes competències, i en relació al Programa de Rehabilitació 
Residencial Extensiva en àmbit vulnerables, aprovat per la Junta General del CMH en 
data 16 de maig de 2019, com a entitat consorciada adscrita a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, de conformitat amb l’acord esmentat adoptat pel Consell Metropolità 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en sessió de 22 de desembre de 2020, és el 
CMH qui assumeixi l’assumpció d’aquelles activitats que en matèria de conservació i 
rehabilitació d’habitatges, i les vinculades a aquestes, corresponen a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
 
El Pla Metropolità de Rehabilitació d’Habitatges preveu entre les seves actuacions la 
declaració d’Àrees de Conservació i Rehabilitació en determinats àmbits. En el 
municipi de Cornellà de Llobregat preveu l’actuació en el barri de Sant Ildefons.  
 
D’acord amb l’anterior aquest Pla serà executat pel Consorci que exercirà com a 
administració actuant per a la gestió de la rehabilitació edificatòria abans 
esmentada. 
 
 
II. Justificació 
 
El Pla Metropolità de Rehabilitació d’Habitatges preveu, en determinats barris de 
l’àrea metropolitana, l’actuació de rehabilitació mitjançant instruments de gestió 
urbanística, concretament mitjançant la declaració de una àrea de conservació i 
rehabilitació, i posterior desenvolupament dels instruments de gestió urbanística 
mitjançant la delimitació d’actuacions de rehabilitació edificatòria en el medi urbà. 
 
Aquest Pla preveu, entre d’altres, l’actuació en el barri de Sant Ildefons de Cornellà de 
Llobregat mitjançant els instruments urbanístics esmentats. 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i el Consorci tenen interès a col·laborar en 
l’impuls de la rehabilitació del parc edificat del barri de Sant Ildefons per tal de 
fomentar actuacions de rehabilitació edificatòria que millorin les condicions de 
conservació, seguretat, accessibilitat i eficiència energètica. L’àmbit d’actuació per 
iniciar les actuacions de rehabilitació edificatòria és el definit en l’annex 1 d’aquest 
conveni. 
 
La col·laboració  entre les parts té per objectiu establir un marc de relació que permeti 
agilitzar i  gestionar de la manera més eficaç i eficient possible les actuacions que es 
promoguin, tot compartint en allò que sigui necessari mitjans materials, econòmics o 
personals.   
 
Per tant, i per tal d’assolir els objectius esmentats, és  necessari establir un marc de 
col·laboració que permeti facilitar el desenvolupament d’aquestes actuacions, 
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d’indubtable interès públic atès el seu impacte sobre la població afectada i el medi 
urbà. 
  
III.- Competència 
 
El present conveni s’articula en el marc de competències de les parts concernides. 
 
En efecte, segons s’ha indicat, per Acord del Consell Metropolità de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona de 22 de desembre de 2020 es va acordar reconèixer al 
Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona l’assumpció d’aquelles 
activitats que corresponen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona com Administració 
actuant en matèria de conservació i rehabilitació d’habitatges, i sobre aquelles altres 
actuacions vinculades, les quals siguin necessàries per a portar a terme els objectius 
establerts. Aquestes competències venen determinades a la Llei 18/2007, del Dret a 
l’Habitatge (articles 15, 29, 36, 37 i disposició addicional vint-i sisena), així com a la 
disposició addicional cinquena del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en relació amb l’article 23 del propi Text Refós. 
 
Per la seva banda, l’article 8 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a 
l’habitatge, reconeix la competència dels ens locals en matèria d’habitatge d’acord 
amb el que estableix la legislació de règim local, la legislació urbanística i la pròpia 
Llei del Dret a l’Habitatge sens perjudici de la capacitat de subscriure convenis i 
concertar actuacions amb altres administracions i agents d’iniciativa social i privada 
que actuïn en el mercat d’habitatge protegit i lliure. Així mateix, el Text Refós la  Llei  
d’Urbanisme atribueix als Ajuntaments àmplies competències en matèria de gestió 
urbanística, entre les quals es troba l’aprovació dels instruments de gestió urbanística 
així com d’aquells instruments i actuacions urbanístiques que s’hagin de tramitar 
d’acord amb el procediment establert a  l’article 119. 
 
IV.- Col·laboració 
 
L’acord entre les parts per assolir aquests objectius d’interès comú s’articula amb la 
naturalesa de conveni administratiu de col·laboració. 
 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Sector Públic regula al Capítol VI del Títol Preliminar  
els convenis interadministratius com acords amb efectes jurídics, adoptats entre 
diferents ens del sector públic i que persegueixen un objectiu comú, tot formalitzant 
compromisos jurídics concrets i exigibles. El contingut dels convenis ve establert a la 
pròpia Llei, les determinacions de la qual es complimenten en aquest cas en tots els 
seus termes. Cal destacar que el conveni no comporta cap tipus de prestació pròpia 
dels contractes. 
 
Per la seva banda, el Capítol II del Títol VIII de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de Règim 
Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, regula els 
convenis administratius. L’article 110 prescriu en termes similars a la norma estatal el 
seu contingut, tot establint  l’obligació de la seva publicació al DOGC i al Portal de 
Transparència. 
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Per tot l’exposat, les parts consideren que cal establir un marc de col•laboració que 
permeti fer realitat els objectius esmentats i, a tal efecte, subscriuen el present 
conveni de col•laboració d’acord amb els següents  
 
PACTES 
 
PRIMER.- OBJECTE DEL CONVENI 
 
Aquest conveni té per objecte formalitzar la col·laboració entre  l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat i el Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (en endavant el Consorci)  per fomentar la rehabilitació del barri de Sant 
Ildefons, d’acord amb l’àmbit definit en l’annex 1, mitjançant la declaració d’una àrea 
de conservació i rehabilitació que serà desenvolupada pel Consorci mitjançant els 
instruments urbanístics de gestió de les actuacions de rehabilitació edificatòria amb 
la finalitat d’aconseguir: 
 

1. Millorar l’eficiència energètica i el confort del parc edificat. 
2. Millorar l’accessibilitat dels edificis. 
3. Garantir la conservació dels edificis.  

 
Aquestes actuacions en edificis pretenen millorar les condicions del parc edificat, 
especialment pel que fa a les condicions d’eficiència energètica i accessibilitat i, en 
conseqüència, incidir en la qualitat de vida i condicions de confort dels seus habitants.   
 
En desenvolupament de les àrees de conservació i rehabilitació els propietaris podran 
accedir al finançament previst en els instruments de rehabilitació edificatòria que 
s’aprovin, així com a les subvencions a la rehabilitació que aprovi el Consorci en les 
condicions que es determinin en les pròpies convocatòries. 
 
SEGON.- COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
 
2.1. L’Ajuntament de Cornella de Llobregat, mitjançant la subscripció del present 
conveni document, es compromet a col·laborar, en els termes en què es preveu a 
l’apartat 2.2., en el desenvolupament i gestió urbanística de l’àrea de conservació i 
rehabilitació. 
 
Mitjançant aquest conveni es dona compliment al tràmit d’audiència prèvia de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat previst en la disposició addicional vint-i sisena 
de la Llei de 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge. 
 
2.2. Per al desenvolupament de l’àrea, l’Ajuntament assumeix els següents 

compromisos:  
 

- Nomenar un representant del govern municipal que faci d’enllaç regular amb el 
Consorci. 
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- Nomenar una persona, que serà el responsable màxim i interlocutor a nivell 
tècnic de l’Ajuntament, facultat per emetre l’informe previst en la clàusula 
quarta d’aquest conveni. 

- Ambdós (representant del govern municipal i responsable  tècnic) 
acompanyaran /participaran a les assemblees amb les comunitats de 
propietaris i faran de referent davant el Consorci 

- Nomenar una persona vinculada a  la oficina municipal de rehabilitació, com a 
responsable de la interlocució a nivell administratiu de l’Ajuntament. 

- Posar a disposició del projecte un espai que serveixi d’espai de reunions amb les 
comunitats, que compleixi les condicions establertes en la normativa sanitària 
relativa al compliment de les reunions en matèria de la situació produïda pel 
COVID.  

- Posar a disposició del projecte un espai - Oficina +amb una persona que faci 
atenció directa, telefònica i online en un horari accessible per a la majoria de la 
ciutadania, preferentment tardes, i disposi de mitjans informàtics. 

- Posar a disposició del projecte un espai pels tècnics redactors del projecte per 
tal que puguin mantenir reunions. 

- Posar a disposició del projecte recursos preexistents que puguin generar 
sinèrgies (serveis d’intermediació, oficines locals d’habitatge, plans 
comunitaris...). 

- Aportar al Consorci tota la informació disponible sobre la configuració 
arquitectònica dels edificis objecte d’intervenció (projectes a l’arxiu, estudis 
previs realitzats, etc). 

- Aportar al Consorci, que actuarà com a encarregat del tractament, les dades 
cadastrals, de padró i aquelles que siguin necessàries per desenvolupar les 
actuacions urbanístiques de rehabilitació edificatòria, relatives als habitatges 
inclosos en l’àmbit de l’annex, d’acord amb l’article 8 de la Llei Orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets registrals, en tenir el Consorci la condició d’administració actuant. L’accés 
a les dades per part del Consorci es realitzarà d’acord el que estableix la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets registrals. Aquesta actuació es realitzarà d’acord amb el previst en la 
clàusula sisena. 

- Establir recomanacions en relació amb el paisatge urbà i/ o les especificacions 
tècniques per seguir a les intervencions. 

- Organitzar reunions informatives amb els presidents de comunitats de 
propietaris dels edificis inclosos en l’àmbit d’actuació. 

- Mitjançant l’Oficina: 
 
i.- Acompanyar els propietaris per poder formalitzar la notificació electrònica, donant 
d’alta la seva identitat digital. 
ii.- Acompanyar els propietaris en el procés de  determinació de la quota 
personalitzada, utilitzant el software facilitat pel Consorci. 
iii.-Prestar el servei de recepció de queixes i suggeriments durant el funcionament de 
l’obra, vehiculant-les a través del procediment determinat pel Consorci. 
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- Participar en totes les reunions de seguiment i coordinació amb el Consorci i/o 
les comunitats de propietaris que siguin necessàries. Específicament, s’estableix 
la participació del Consorci en una reunió de coordinació amb els responsables 
tècnics de l’Ajuntament amb una freqüència mínima mensual, que serà 
convocada pel propi Ajuntament. 

- Realitzar l’autorització d’obres d’acord amb el previst en la clàusula quarta 
d’aquest conveni.  

 
TERCER.- COMPROMISOS DEL CONSORCI DE L’HABITATGE DE L’ÀREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA 
 
3.1 El Consorci, mitjançant la subscripció del present conveni i en virtut de les 
competències que té conferides, es compromet a realitzar les actuacions necessàries 
per a la declaració de l’àrea de conservació i rehabilitació amb l’objecte d’impulsar la 
rehabilitació dels àmbits residencials definits en l’annex 1 d’aquest conveni i a 
desenvolupar: la seva gestió urbanística, assumint la funció d’administració actuant, 
mitjançant la delimitació de les actuacions de rehabilitació  edificatòria en el medi 
urbà que siguin necessàries. Així mateix, s’obliga a emprendre totes les actuacions 
adreçades al seu desenvolupament segons es determina a l’apartat 3.2. 
 
En virtut d’aquests compromisos i d’acord amb els objectius a assolir, el Consorci 
s’obliga a:  

 
a) Redactar els documents tècnics necessaris per a la declaració  de l’àrea de 

conservació i rehabilitació de l’àmbit definit en l’annex 1. 
 

b) Aprovar la delimitació de l’àrea de conservació i rehabilitació, que comprendrà 
els edificis identificats a l’annex 1 d’aquest Conveni. L’àrea de conservació i 
rehabilitació es desenvoluparà per les fases establertes al mateix annex. Es 
podrà modificar l’ordre d’execució  o perímetre de les fases a proposta raonada 
del municipi o del consorci, refrendada per la comissió de seguiment a que es fa 
referencia a la clàusula quarta d’aquest Conveni. 
 

c) Redactar, tramitar i aprovar definitivament  la delimitació poligonal  i proposta 
de declaració de les diferents actuacions de rehabilitació edificatòria segons les 
fases establertes, d’acord amb el que disposa l’article 119 TRLU. Tramitar i 
gestionar l’autorització de les obres d’acord amb el previst en la clàusula 
quarta d’aquest conveni 
 

d) Redactar, tramitar i aprovar definitivament els instruments de gestió 
urbanística necessaris per al desenvolupament de les actuacions de 
rehabilitació edificatòria . 

 
3.2. Per al desenvolupament de l’àrea, el Consorci assumeix així mateix els següents 
compromisos: 
 



 
 

10

a) Nomenar un responsable tècnic i un responsable de gestió del CMH que faci 
d’enllaç regular amb l’Ajuntament. 
 

b) Designar, assumint-ne els honoraris, els tècnics externs que faran la redacció 
de les ITEs, projectes d’execució per a la rehabilitació energètica i millora de 
l’accessibilitat, certificacions energètiques i direccions facultatives dels edificis 
residencials plurifamiliars compresos als àmbits definits en l’annex 1 d’aquest 
conveni. 
 

c) Designar, assumint-ne els honoraris, tècnics externs per a l’avaluació dels 
projectes i el seguiment de l’execució de les obres de rehabilitació energètica i 
millora de l’accessibilitat dels edificis residencials plurifamiliars compresos als 
àmbits definits en l’annex d’aquest conveni. 
 

d) Sol·licitar al Registre de la Propietat el Certificat de Domini i Càrregues de les 
finques incloses en l’Àrea de Conservació i Rehabilitació. 
 

e) Realitzar les notificacions derivades de l’aprovació de l’Àrea de Conservació i 
Rehabilitació i justificar les notificacions, o publicacions en el BOP en el seu cas, 
practicades. 
 

f) Procedir la inscripció de l’afecció de l’immoble al registre de la propietat 
d’acord amb la certificació del secretari del CMH i justificar les inscripcions 
practicades. 
 

g) Formar al personal municipal destacat a les oficines en l’ús del software de 
gestió del projecte del CMH. 
 

h) Gestionar les subvencions a fons perdut vigents, per a propietaris inclosos en 
l’àmbit delimitat en aquest conveni.  
 

i) Facilitar als propietaris persones físiques, per al pagament de les obres, i  
d’acord  amb la normativa vigent i disponibilitats pressupostàries, un 
finançament de termini ajustat a les seves condicions econòmiques, amb un 
màxim de 15 anys i sense interessos. Aquestes quotes es començaran a cobrar 
a partir  del moment en que les obres hagin finalitzat. 
 

j) Assumir la gestió de les quotes derivades del dit finançament, durant la 
vigència del mateix. 
 

k) Gestionar el programa d’ajuts retornables, amb càrrec a les subvencions del 
Consorci, per propietaris residents amb dificultats de liquiditat. 
 

l) Licitar i adjudicar les obres de rehabilitació definides a l’àrea de conservació i 
rehabilitació aprovades. 
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m) Notificar als propietaris les quotes definitives un cop les obres estiguin 
executades. 
 

n) Donar resposta a les queixes i suggeriments plantejats pels propietaris durant i 
després de les obres, a través d’un mecanisme de seguiment transparent i 
accessible als responsables municipals designats. 
 

o) Participar en totes les reunions de seguiment i coordinació amb l’Ajuntament 
i/o el veïnat que siguin necessàries. 
 

p) Informar l’Ajuntament de la finalització de les obres i traslladar-li tota la 
informació necessària acordada en la comissió de seguiment. 

 
3.3. En quant a la rehabilitació de l’interior dels habitatges: 
 
Establir unes subvencions específiques per als habitatges inclosos en l’àmbit objecte 
del conveni que vulguin realitzar obres d’adequació en l’interior de l’habitatge. 
Realitzar l’acompanyament tècnic i de gestió als propietaris i signar un Conveni amb 
el Gremi de Constructors de Barcelona i Comarques mitjançant el qual dites entitats 
facilitaran un llistat d’empreses que ofereixin garanties d’execució així com 
finançament per a l’execució de les obres a l’interior dels habitatges. 
 
QUART.- SUPERVISIÓ TÈCNICA I APROVACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES COM A  
TRAMITACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ DE LES OBRES  
 
L’autorització de les obres es formalitzarà a través de la prèvia supervisió tècnica i 
aprovació del projecte d’obres per del tècnic de l’Ajuntament, facultat per emetre 
l’aprovació tècnica., de conformitat amb allò previst a l’article 36 i següents del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de 
juny). El Consorci realitzarà un comunicat tècnic de les obres incloses en el projecte i 
emetrà un informe d’acord amb el model inclòs en l’annex dos. El tècnic municipal 
facultat per l’ajuntament emetrà, en cas de conformitat, un vist i plau al l’esmentat 
comunicat tècnic, i el regidor competent per a realitzar l’autorització d’obres, 
aprovarà la proposta realitzada, seguint els tràmits escaients. 
 
Per tal de garantir el coneixement del continguts dels projectes del tècnic municipal 
facultat per l’ajuntament, el consorci farà un seguiment dels projectes amb el tècnic 
municipal i el mantindrà informat de la evolució del contingut dels projectes.  
 
CINQUÈ.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Per tal de garantir el seguiment, vigilància i control d’aquest conveni es constitueix la 
Comissió de Seguiment, que s’integra per dos representants de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat  i dos representants del Consorci. Actuarà com a President el 
representant designat pel Consorci. 
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La comissió es reunirà com a mínim un cop al trimestre i sempre que ho sol·liciti 
alguna de les parts. La seva funció és la d’ efectuar un seguiment efectiu del grau de 
compliment dels objectius i dels compromisos adquirits i resoldre les controvèrsies 
que puguin sorgir en la interpretació i el compliment d’aquest conveni i validar els 
procediments de col·laboració. 
 
En tot allò que no preveu aquesta clàusula, el funcionament de la Comissió es regirà 
per allò que disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, pel que fa als òrgans col·legiats. 
 
SISÈ.- PROTECCIÓ DE DADES 
 
Les parts manifesten que coneixen, compleixen i es sotmeten de forma expressa a la 
normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i es 
comprometen a donar un ús degut de les dades de tal naturalesa que obtinguin com 
a conseqüència del desenvolupament del present Conveni. Amb aquesta finalitat 
compliran allò previst en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, Reglament UE 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 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 95/45/CE (Reglament general de 
Protecció de dades),així com en les disposicions que en matèria de protecció de dades 
es trobin en vigor a la signatura del mateix o que puguin estar-ho durant la seva 
vigència. Ambdues parts consenten que les dades personals derivades del contingut 
del present conveni puguin incorporar-se a fitxers de titularitat de cadascuna d’elles 
amb l´única finalitat de procedir a la gestió adequada del mateix. L’exercici dels drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició es podrà dur a terme en els termes 
establerts legalment mitjançant comunicació al domicili social de la respectiva 
entitat.  
 
En cap cas s’accedirà a dades personals amb finalitat diferent de la pactada ni es 
podran cedir a tercers aliens a l’execució de l’actuació i tasques de rehabilitació del 
CMH. 
 
SETÈ.- ENTRADA EN VIGOR I TERMINI DE VIGÈNCIA 
 
El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una vigència de 
quatre anys des de la data de la seva signatura. Les parts podran acordar la pròrroga 
del present conveni per un període de fins a quatre anys addicionals. 
 
No obstant, aquest conveni podrà ser modificat i/o prorrogat per mutu acord entre 
les parts abans de la finalització del termini de vigència establert. 
 
VUITÈ.- CAUSES DE RESOLUCIÓ 
 
Seran causes de resolució del present conveni: 
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a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la seva 
pròrroga. 

b) L’acord unànime dels signants. 
c) Per incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part 

d’algun dels signants. En aquest cas, es notificarà a la part incomplidora un 
requeriment per a que compleixi les obligacions incomplertes, atorgant un 
termini de tres mesos. Si un cop transcorregut el citat termini l’incompliment 
persistís, es notificarà a la part incomplidora la concurrència de la causa de 
resolució i es podran exercir les accions oportunes per a que es declari 
judicialment  la seva  resolució.  

d) Per altres causes previstes en aquest conveni o en altres lleis. 
 

L’incompliment 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. 
 
NOVÈ.- RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES 
 
Les controvèrsies que sorgeixin entre les parts seran resoltes per la Comissió de 
seguiment. 
 
En cas que les parts de mutu acord no resolguin les seves controvèrsies o 
discrepàncies en la seva interpretació, aquest conveni queda sotmès als Jutjats i 
Tribunals de l’Ordre Jurisdiccional Contenciós Administratiu competents. 
 
DESÈ.- RÈGIM JURÍDIC 
 
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 i el Capítol II del Títol VIII de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
I en prova de conformitat signen aquest conveni, per duplicat i amb un sol efecte, al 
lloc i la data expressats en l’encapçalament. 
 
L’Alcalde de  l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat
 
 
 
Antonio Balmón Arévalo
 
 
 
 
La Secretària General de 
l’Ajuntament 

El director general del 
Consorci de l’Habitatge de 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona 
 
 
José Antonio Artímez 
Álvarez 
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de Cornellà de Llobregat
 
 
 
Carmen Alonso Higuera 
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ANNEX 1- DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT DEL BARRI DE SANT ILDEFONS 



 
 

16

ANNEX 2.- MODEL DE COMUNICAT TÈCNIC 
INFORME APROVACIÓ TÈCNICA 
 
EXPEDIENT: 
PROJECTE: 
REDACTOR: 
PROPIETAT: 
PROMOTOR: CONSORCI METROPOLITÀ DE L’HABITATGE DE L’ÀREA METROPOLITANA 
DE BARCELONA 
 
El Consorci Metropolità de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en 
endavant CMH) ha articulat els tràmits necessaris per a la contractació de les obres 
descrites al projecte objecte d’aquesta Aprovació Tècnica, en el marc de l’Àrea de 
Conservació i Rehabilitació aprovada pel CMH de Sant Ildefons de Cornellà de 
Llobregat. 
 
En relació a la sol·licitud d’informe de conformitat dirigida a l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat, del projecte de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, i atenent el que disposen 
l’article 36 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 
179/1995, de 13 de juny), i un cop revisada tota la documentació, el tècnic que 
subscriu emet el següent informe: 
 
Situació urbanística:  
 
Examinat l’emplaçament de l’obra esmentada, aquesta es troba inclosa en l’àmbit de 
l’Àrea de Conservació i Rehabilitació de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat 
aprovada pel Consorci en data  XX/XX/XXXX. 
 
L’edifici es tracta d’un bloc d’habitatges unifamiliars/edifici plurifamiliar entre 
mitgeres de PB+XX. L’edifici data de 19XX i té una superfície construïda de XXXXXm2 
segons dades cadastrals. El bloc disposa de XX nuclis d’escales amb XX habitatges per 
replà amb un total de XX habitatges. 
 
Descripció de la intervenció: 
 
L’obra consisteix en XXXXXXXXXXXXXX  
Es preveu la col·locació de bastides exteriors per els treballs exteriors a façanes. 
 
Els criteris d’actuació seran els següents: 
ESTRUCTUTRA VERTICAL: XXXXXXXXXXXX 
COBERTA: XXXXXXXXXXX 
FAÇANA PRINCIPAL: XXXXXXXXXX 
FAÇANA POSTERIOR: XXXXXXX 
MITGERES: XXXXXX 
PATIS DE LLUMS: XXXXXXXXXXXX 
INSTAL·LACIÓ D’ASCENSOR: XXXXXXXX 
INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES DE GENERACIÓ D’ENERGIA: XXXXXXXX 
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INSTAL·LACIONS COMUNITÀRIES: XXXXXXXX 
MITJANS AUXILIARS: El bloc d’habitatges/edifici entre mitgeres es troba  en una zona 
d’accés per a vianants. Per als treballs exteriors en façanes s’hauran d’utilitzar 
plataformes elevadores/bastides i/o accés amb treballs verticals. 
 
OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA: Ocupació per a bastides, emmagatzematge d’acopi i 
caseta per a personal. 
 
Les superfícies d’intervenció són en total XXXXm2 i el pressupost de gestió de residus 
és de  XXXXX€. Es preveu un termini d’execució de XX mesos. El pressupost d’execució 
material és de XXXXXXXX€ 
 
Condicions: 
 
Abans d’iniciar les obres caldrà donar avís de l’inici al Departament de Llicències. 
 
Durant l’execució de l’obra caldrà: 
 

- Retirada de les instal·lacions obsoletes. 
- Transportar i abocar els residus de la construcció a gestor autoritzat. Tenir en 

compte les especificacions incloses al projecte , sobre tot pel que fa a protocol 
per a la separació de residus, transport i gestió d’aquests segons les mesures 
establertes en la normativa vigent. 

- Caldrà que el Pla de Seguretat i Salut de l’execució de l’obra contempli les 
mesures a prendre per a garantir la seguretat i l’ús de l’equipament pels 
usuaris. 

- L’horari de treball ha d’estar comprés entre les 8 i les 21 hores, de dilluns a 
dissabte. L’horari de funcionament de maquinària es fixa entre les 8 i les 20 
hores. 

- Senyalitzar adequadament el desviament de vianants si s’escau. 
- L’emissió sonora de maquinària que s’utilitzarà en l’execució de les obres s’ha 

d’ajustar a les prescripcions que estableix la normativa vigent pel que fa a les 
emissions sonores de maquinària d’ús a l’aire lliure. 
 
Un cop acabades les obres caldrà: 

- Donar avís al Departament de llicències de la finalització, aportant final d’obra 
i documentació de l’obra executada. 

 
Conclusions: 
 
Examinat el projecte i documents que integren el present expedient, s’ha comprovat 
que la sol·licitud objecte del present informe és conforme a les Ordenances 
Municipals i altres determinacions establertes en l’ordenament urbanístic vigent així 
com totes les disposicions pertinents d’obligat compliment, especialment aquelles 
relacionades amb qüestions de seguretat. 
 
Els tècnics que subscriu considera apropiada l’aprovació. 



 
 

18

 
RESULTAT DE L’INFORME: Conformitat tècnica favorable amb condicions a aplicar 
durant l’execució de l’obra. 
XXXXXXXX, XX de XXXXXXX de XXXX 
 
Jordi Mas i Herrero  
 
 
 
Coordinador de l’Àrea 
Tècnica  
del Consorci 

Vist-i-plau  
Nom 
 
 
Tècnic de l’Ajuntament  
de Cornellà de Llobregat 

 
 
 
D’acord amb l’anterior el regidor de Política Territorial i Espai Públic de 
l’Ajuntament de Cornellà APROVA la conformitat tècnica del projecte 
 
Nom 
Regidor de Política Territorial i Espai Públic  
de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
 
XXXXXXX, XX de XXXXXXX de XXXX 
 

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

ASSUMPTES URGENTS 
 
Tot seguit es fa avinent que hi ha assumptes que, tot i no ésser a l’Ordre del 
Dia, cal tractar atesa la seva urgència. Per això, i a proposta de l’Alcaldia-
Presidència, s’acorda per unanimitat declarar-los d’urgència, de conformitat 
amb el que disposa l’article 120 del Reglament Orgànic Municipal, i es passa a 
tractar els assumptes següents: 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ, JOVENTUT I ACCIÓ CIUTADANA 
 
 
Urgent primer.- Deixar sense efecte l’aprovació del text literal de la Tercera 
Addenda del 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 de l’Entorn del 
curs 2020-2021 aprovat per la Junta de Govern Local de 30 d’abril de 2021 i 
aprovar un nou text del mateix conveni. 

 
Deixar sense efecte el text  
de la Tercera Addenda del Conveni 
Pla Educatiu l’entorn 2021 i aprovar un nou  
text. 

 

Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de d’Educació, Joventut 
i Acció Ciutadana, que textualment diu: 
... 
 
Atès que, en data 30 d’abril de 2021, la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament 
va aprovar un acord relatiu a l’aprovació de 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. 
 
Vist que, el text de l’addenda aprovat li manca a la clàusula quarta, apartat primer, 
lletra a, la frase: “l’Ajuntament respecte de l’aportació del Departament d’Educació, 
amb indicació de”.  
 
Vist que en data 28 de maig de 2021, la Generalitat de Catalunya ha presentat, 
mitjançant EACAT, nou esborrany de la Tercera Addenda del Pla Educatiu de l’Entorn 
per al curs 2020-2021, ja que han canviat de signataris. 
 
Atès l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’u octubre, de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, relatiu a la rectificació d’errors, en qualsevol 
moment, d’ofici o a instància, dels errors materials, de fet o aritmètrics existents als 
seu actes. 
 
Vist que es donen raons d’urgència de l’expedient i atès l’article 33.1 de la Llei 
39/2015, d’u octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Atès l’article 78 del Reglament Orgànic Municipal que estableix que no serà necessari 
el dictamen previ ni posterior de les Comissions Informatives als assumptes declarats 
urgents, o que formin part de l’ordre del dia d’una sessió extraordinària de caràcter 
urgent. 
 
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 Regidora 
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Delegada d’Educació, Joventut i Acció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents,  
  

ACORDS 
 
Primer.- Deixar sense efectes l’acord de la Junta de Govern Local de sessió de 30 
d’abril de 2021 en relació a l’aprovació del text literal de 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. 
 
Segon.-  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 2020-2021,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. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a les restants parts signants de l’addenda. 
 
Quart.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposen la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya.  
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració i cooperació 
de la Generalitat, acompanyat d’una còpia de la seva formalització, dins dels tres 
mesos següents a aquesta, en els termes i als efectes previstos a la Resolució de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 2017, mitjançant comunicació 
electrònica en compliment de l’article 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 
Sisè.- Donar compte del present acord a la propera Comissió Informativa 
corresponent. 
 
“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 D'ENTORN DEL 
CURS 2020-2021 
 
REUNITS: 
 
PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
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_______________, secretària general del Departament d’Educació, nomenada pel 
Decret 48/2021, de 26 de maig, (DOGC 8419, de 27 de maig de 2021, 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) 
 
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 
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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 € 

 
- 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 
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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 
EN0704 D/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 
EN0704 D/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)   
EN0704D/460000103/4241/2020 FPROGEN  del pressupost de la Generalitat de 
Catalunya per al 2020, 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 
l’Ajuntament respecte de l’aportació del Departament d’Educació, amb indicació de 
les aplicacions pressupostàries amb càrrec a les quals s’ha fet la despesa, el nom i NIF 
del creditor, el concepte, l’import i la data de pagament, i incorporar una declaració 
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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, 
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. 
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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. 
 
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. 
 
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) 
 

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. 
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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. 
 
 
 

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-i-un, 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 9 de juliol 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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