
 
 

 
 

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

 

 1

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

ACTA NÚM. 18/2021 

 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 10 DE 
SETEMBRE 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, el Secretari Gral. Accidental. 
 
 

ASSISTENTS 
 
 
Alcalde    Sr. Antonio Balmón Arévalo 
 
 
Primer Tinent d'Alcalde  Sr. Antonio Martínez Flor 
 
 
Tinents i Tinentes d'Alcalde  Sra. Emilia Briones Matamales 
    Sr. Claudio Carmona Vargas 
    Sr. Sergio Fernández Mesa 
    Sra. Lidia Gomez Pla 
    Sr. Ot García Ruiz 
    Sra. Joana Piñero Romera 
 
 
Secretari Gral. Accidental                 Sr. Jesús Chacón Murillo 
 
Interventora                                Sra. Josefina González González 
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EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA 

 
 

Secretària General Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor                                Sr. Juan Ramón Sagalés Guillamon 
 
 
 
 
 

COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 
 

 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ  
 
Punt desè.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia número 4010/2019 de data 
17 de octubre de 2019, només pel que respecta a la liquidació número 
01861/2019, girada a la societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Societat 
Anònima, corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana, relativa a la transmissió de la finca ubicada al carrer 
del Desmai, número 8, esc.1, 5è 4a.  
 

Revocar la liquidació núm. 01861/2019 
de l’IIVTNU de la finca ubicada al carrer  
del Desmai, núm. 8 
 

Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’escrit presentat en data 15 de març de 2021 amb Registre General d’entrada 
número 10598, esmenada pel RGE 10602 de 15 de març de 2021, pel Sr. José Carlos 
Gutiérrez Egea amb NIF 28772586T, en nom i representació de la societat Impuestalia 
Societat Limitada, societat autoritzada per Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Societat 
Anònima amb CIF A48265169 mitjançant el qual sol·licita la revisió d’actes nul.ls de 
ple dret de la liquidació número 001861/2019 d’import 1.604,45 euros, corresponent 
a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, relativa a 
la transmissió a títol onerós de la finca ubicada al carrer del Desmai, número 8, esc.1, 
5è 4a, amb referència cadastral número 3393945DF2739C0033SE. 
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Atès que la interessada demana la devolució de l’import de 1.604,45 euros més els 
interessos de demora, corresponents a l’esmentada liquidació, per inexistència 
d’increment de valor dels terrenys. 
 
Vist que l’article 221.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària 
(LGT) determina que quan l’acte d’aplicació dels tributs hagués adquirit fermesa, 
únicament es podrà sol·licitar la devolució del mateix instant la seva revisió 
mitjançant algun dels procediments especials establerts en els paràgrafs a), c) i d) de 
l’article 216 de l’esmentada norma. 
 
Vist que tant de l’Exposició de Motius com del propi articulat de la Llei General 
Tributària se’n desprèn que no es pot acudir a la revocació per qualsevol motiu de 
legalitat, sinó exclusivament pels que taxativament s’enumeren a l’article 219.1 LGT. 
 
Vist que l’esmentat article 219.1 LGT determina que l’Administració tributària podrà 
revocar els seus actes en benefici dels interessats: 
 

- quan s’estimi que infringeixen manifestament la llei,  
 

- quan circumstàncies sobrevingudes manifestin la improcedència de l’acte 
dictat,  
 

- o quan s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
 Atès que la sentència 59/2017 del Tribunal Constitucional declara nul.ls els arts. 
107.1, 107.2.a) i 110.4 del TRLRHL, encara que únicament en la mesura que sotmeten 
a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor. 
 
Vist que la sentència núm. 1163/2018 i la sentència 1248/2018 de 17 de juliol del 
Tribunal Suprem determinen importants precisions respecte a la interpretació del 
contingut de la sentència 59/2017 del Tribunal Constitucional, destacant-se, entre 
d’altres aspectes, que: 
 
-  correspon a l’obligat tributari provar la inexistència d’increment de valor del 

terreny onerosament transmès, no només pel contingut de l’article 105.1 LGT, 
sinó pel manifestat pel Ple del Tribunal Constitucional en el FJ 5 b) de la STC 
59/2017. 

 
- Per a acreditar la inexistència de plusvàlua gravada per l’IIVTNU, el subjecte 

passiu podrà oferir qualsevol principi de prova que almenys indiciàriament 
permeti apreciar-la: 

 
o Diferència entre el valor d’adquisició i el de transmissió, atenent a les 

corresponents escriptures públiques. 
 

o Prova pericial que confirmi aquells indicis. 
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o Utilitzar qualsevol altre mitjà probatori ex article 106.1 LGT que posi de manifest 
el decrement del valor del terreny transmès i la consegüent improcedència de girar 
liquidació per l’IIVTNU.  

 
Vist que la interessada aporta còpia del Decret de data 31 de juliol de 2012 del Jutjat 
de Primera Instància número 3 de Cornellá de Llobregat, dictada en el procediment 
d’execució hipotecària 598/2011-A, on consta que l’import d’adjudicació de l’immoble 
que ens ocupa va ser de 134.149,40 euros. 
 
Vistos els antecedents obrants al Departament de Gestió Tributària d’aquest 
Ajuntament, on consta l’escriptura de transmissió de l’immoble de data 11 d’abril de 
2019, amb protocol núm. 1653 del senyor Antonio Pérez-Coca Crespo, Notari de 
l’Il.lustre Col.legi Notarial de Madrid, on figura que l’import de transmissió del referit 
immoble va ser de 63.192,50 euros. 
 
Vist que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 4010/2019 de data 17 de octubre de 
2019, es va aprovar la relació número 61/2019 en la qual està inclosa la liquidació 
d’IIVTNU número 1853/2019 girada a la societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
Societat Anònima  per la referida transmissió, i que li va ser notificada en data 28 d’ 
octubre de 2019. 
 
Vist que l’esmentada liquidació ha estat ingressada a la Tresoreria Municipal el dia 29 
de novembre de 2019 per import de 1.604,45 euros. 
 
Vist que la sentència núm. 59/2017 del Tribunal Constitucional va ser publicada al 
BOE de data 15 de juny de 2017, i l’IIVTNU va ser declarat inconstitucional i nul en els 
supòsits en què sotmeten a tributació situacions inexpressives d’increment de valor 
dels terrenys, cal determinar que en el present cas existeixen indicis probatoris 
suficients per a estimar que amb la transmissió que ens ocupa no ha existit aquest 
increment. 
 
Atès el que estableix l’article 31 de la LGT en relació a la devolució d’ingressos 
derivada de la normativa de cada tribut. 
 
Atès el que determinen els articles 213.1 i 216.3 de la LGT, respecte a la revocació 
com a procediment especial de revisió dels actes i actuacions d’aplicació dels tributs i 
d’imposició de sancions tributàries. 
 
Vist que l’article 219.1 de la LGT determina que l’administració tributària podrà 
revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que infringeixen 
manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afecten una situació 
jurídica particular posi de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la 
tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
Vist el que disposa l’art. 219.3 de la LGT, i l’art. 110 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, respecte a l’òrgan competent per a la revisió 
dels actes dictats en matèria de gestió tributària. 
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Vist l'informe emès per la Cap de l’Àrea de Gestió Tributària al respecte. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, que van ser publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 18 de juliol de 2019, el Ponent de la Comissió 
Informativa de Presidència i Economia proposa a aquesta Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia número 4010/2019 de data 17 de 
octubre de 2019, només pel que respecta a la liquidació número  001861/2019 
d’import 1.604,45 euros, girada a la societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
Societat Anònima, corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana, relativa a la transmissió a títol onerós de la finca ubicada al 
carrer del Desmai, número 8, esc.1, 5è 4a, amb referència cadastral número 
3393945DF2739C0033SE. 
 
Segon.- Donar de baixa la liquidació d’IIVTNU 001861/2019 d’import 1.604,45 euros, i 
retornar a la societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Societat Anònima l’import de 
1.604,45 euros en concepte d’ingressos deguts, corresponents a la referida liquidació. 
 
Tercer.- Declarar la no subjecció a l’IIVTNU de la transmissió de la finca referida  
efectuada en l’any 2019 respecte a la transmissió del 100% de titularitat de la finca al 
carrer del Desmai, número 8, esc.1, 5è 4a, per inexistència d’increment de valor dels 
terrenys. 
 
Quart.- Atorgar al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Societat Anònima, un termini de 
15 dies d’audiència a l’expedient, comptats des de l’endemà de la notificació del 
present acord perquè pugui formular les al·legacions que estimi adients en defensa 
dels seus drets. Transcorregut aquest termini, en cas que no s’hagin presentat 
al·legacions, aquesta proposta de resolució esdevindrà definitiva. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta proposta de resolució al Sr. José Carlos Gutiérrez Egea, en 
representació de la societat  Impuestalia Societat Limitada, la qual actua en 
representació del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Societat Anònima, pel seu 
coneixement i efectes.  

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Punt onzè.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia número 4010/2019 de 
data 17 de octubre de 2019, només pel que respecta a la liquidació número 
001868/2019, girada a la societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Societat 
Anònima, corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys 
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de Naturalesa Urbana, relativa a la transmissió de la finca ubicada al carrer 
de l’Arç, número 1, esc.1, 4t 2ª. 
 

Revocar la liquidació núm. 001868/2019 
de l’IIVTNU de la finca ubicada al carrer  
de l’Arç, núm. 1 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’escrit presentat per registre electrònic en data 12 de febrer de 2021 amb data 
d’entrada a l’Ajuntament de Cornellà el dia 23 de març de 2021 amb RGE número 
11968, pel Sr. José Carlos Gutiérrez Egea amb NIF 28772586T, en representació de la 
societat Impuestalia Societat Limitada, societat que actua en representació de Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria, Societat Anònima amb CIF A48265169 mitjançant el qual 
sol·licita la revisió d’actes nul.ls de ple dret de la liquidació número 001868/2019 
d’import 1.588,94 euros, corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana, relativa a la transmissió del 100% a títol onerós de la 
finca ubicada al carrer de l’Arç, número 1, esc.1, 4t 2a, amb referència cadastral 
número 3398237DF2739G0018QU. 
 
Atès que la interessada demana la devolució de l’import de 1.588,94 euros més els 
interessos de demora, corresponents a l’esmentada liquidació, un cop declarada la 
seva nul.litat, per inexistència d’increment de valor dels terrenys. 
 
Vist que l’article 221.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària 
(LGT) determina que quan l’acte d’aplicació dels tributs hagués adquirit fermesa, 
únicament es podrà sol·licitar la devolució del mateix instant la seva revisió 
mitjançant algun dels procediments especials establerts en els paràgrafs a), c) i d) de 
l’article 216 de l’esmentada norma. 
 
Vist que tant de l’Exposició de Motius com del propi articulat de la Llei General 
Tributària se’n desprèn que no es pot acudir a la revocació per qualsevol motiu de 
legalitat, sinó exclusivament pels que taxativament s’enumeren a l’article 219.1 LGT. 
 
Vist que l’esmentat article 219.1 LGT determina que l’Administració tributària podrà 
revocar els seus actes en benefici dels interessats: 
 

- quan s’estimi que infringeixen manifestament la llei,  
 

- quan circumstàncies sobrevingudes manifestin la improcedència de l’acte 
dictat,  
 

- o quan s’hagi produït indefensió als interessats. 
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Atès que la sentència 59/2017 del Tribunal Constitucional declara nul.ls els arts. 
107.1, 107.2.a) i 110.4 del TRLRHL, encara que únicament en la mesura que sotmeten 
a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor. 
 
Vist que la sentència núm. 1163/2018 i la sentència 1248/2018 de 17 de juliol del 
Tribunal Suprem determinen importants precisions respecte a la interpretació del 
contingut de la sentència 59/2017 del Tribunal Constitucional, destacant-se, entre 
d’altres aspectes, que: 
 
-  correspon a l’obligat tributari provar la inexistència d’increment de valor del terreny 
onerosament transmès, no només pel contingut de l’article 105.1 LGT, sinó pel 
manifestat pel Ple del Tribunal Constitucional en el FJ 5 b) de la STC 59/2017. 
 

- Per a acreditar la inexistència de plusvàlua gravada per l’IIVTNU, el subjecte passiu 
podrà oferir qualsevol principi de prova que almenys indiciàriament permeti 
apreciar-la: 

 
o Diferència entre el valor d’adquisició i el de transmissió, atenent a les 

corresponents escriptures públiques. 
 

o Prova pericial que confirmi aquells indicis. 
 

o Utilitzar qualsevol altre mitjà probatori ex article 106.1 LGT que posi de manifest 
el decrement del valor del terreny transmès i la consegüent improcedència de girar 
liquidació per l’IIVTNU.  

 
Vist que la interessada aporta còpia de l’auto del Jutjat número 1 de Cornellá de 
Llobregat d’Execució Hipotecària 749/2010 de data 1 de setembre de 2012, on consta 
que l’import d’adjudicació de l’immoble que ens ocupa va ser de 142.539,15 euros. 
 
Vist que la interessada també aporta l’escriptura de transmissió de l’immoble de data 
14 de febrer de 2019, amb protocol núm. 305 del senyor José Marqueño Ellacuria, 
Notari de l’Il.lustre Col.legi Notarial de Catalunya, on consta que l’import de 
transmissió va ser de 66.022,02 euros. 
 
Vist que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 4010/2019 de data 17 de octubre de 
2019, es va aprovar la relació número 61/2019 en la qual està inclosa la liquidació 
d’IIVTNU número 001868/2019 girada a la societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
Societat Anònima per la referida transmissió, i que li va ser notificada en data 28 d’ 
octubre de 2019. 
 
Vist que l’esmentada liquidació ha estat ingressada a la Tresoreria Municipal el dia 19 
de novembre de 2019 per import de 1.588,94 euros. 
 
Vist que la sentència núm. 59/2017 del Tribunal Constitucional va ser publicada al 
BOE de data 15 de juny de 2017, i l’IIVTNU va ser declarat inconstitucional i nul en els 
supòsits en què sotmeten a tributació situacions inexpressives d’increment de valor 
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dels terrenys, cal determinar que en el present cas existeixen indicis probatoris 
suficients per a estimar que amb la transmissió que ens ocupa no ha existit aquest 
increment. 
 
Vist el que estableix l’article 31 de la LGT en relació a la devolució d’ingressos 
derivada de la normativa reguladora de cada tribut. 
 
Atès el que determinen els articles 213.1 i 216.3 de la LGT, respecte a la revocació 
com a procediment especial de revisió dels actes i actuacions d’aplicació dels tributs i 
d’imposició de sancions tributàries. 
 
Vist que l’article 219.1 de la LGT determina que l’administració tributària podrà 
revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que infringeixen 
manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afecten una situació 
jurídica particular posi de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la 
tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
Vist el que disposa l’art. 219.3 de la LGT, i l’art. 110 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, respecte a l’òrgan competent per a la revisió 
dels actes dictats en matèria de gestió tributària. 
 
Vist l'informe emès per la Cap de l’Àrea de Gestió Tributària al respecte. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, que van ser publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 18 de juliol de 2019, el Ponent de la Comissió 
Informativa de Presidència i Economia proposa a aquesta Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia número 4010/2019 de data 17 de 
octubre de 2019, només pel que respecta a la liquidació número  001868/2019 
d’import 1.588,94 euros, girada a la societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
Societat Anònima, corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana, relativa a la transmissió del 100% a títol onerós de la finca 
ubicada al carrer de l’Arç, número 1, esc.1, 4t 2a, amb referència cadastral número 
3398237DF2739G0018QU. 
 
Segon.- Retornar a la societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Societat Anònima 
l’import de 1.588,94 euros en concepte d’ingressos deguts, corresponents a la 
liquidació d’IIVTNU número 001868/2019. 
 
Tercer.- Declarar la no subjecció a l’IIVTNU de la transmissió de la finca referida 
efectuada en l’any 2019 respecte a la transmissió del 100% de titularitat de la finca 
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ubicada al carrer de l’Arç, número 1, esc.1, 4t 2a, amb referència cadastral número 
3398237DF2739G0018QU. 
 
Quart.- Atorgar al Sr. José Carlos Gutiérrez Egea, representació de la societat 
Impuestalia Societat Limitada, que actua en representació de Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, Societat Anònima, un termini de 15 dies d’audiència a l’expedient, 
comptats des de l’endemà de la notificació del present acord perquè pugui formular 
les al·legacions que estimi adients en defensa dels seus drets. Transcorregut aquest 
termini, en cas que no s’hagin presentat al·legacions, aquesta proposta de resolució 
esdevindrà definitiva. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta proposta de resolució al Sr. José Carlos Gutiérrez Egea, en 
representació de la societat Impuestalia Societat Limitada, que actua en repreentació 
de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Societat Anònima, pel seu coneixement i efectes.  

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt dotzè.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia número 4010/2019 de 
data 17 de octubre de 2019, només pel que respecta a la liquidació número 
001773/2018, girada a la societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Societat 
Anònima, corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana, relativa a la transmissió de la finca ubicada al carrer 
de Marcelino Menéndez Pelayo, número 10, esc.1. 

 
Revocar la liquidació núm. 001773/2018 
de l’IIVTNU de la finca ubicada al carrer  
de Marcelino Menedez Pelayo núm. 10 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vista la sol.licitud presentada per registre electrònic en data 9 d’abril de 2021 amb 
data d’entrada a l’Ajuntament de Cornellà el dia 21 d’abril de 2021 amb RGE número 
15772, pel Sr. José Carlos Gutiérrez Egea amb NIF 28772586T, en nom i representació 
de la societat Impuestalia Societat Limitada, societat autoritzada per Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, Societat Anònima amb CIF A48265169 mitjançant el qual sol·licita 
la revisió d’actes nul.ls de ple dret de la liquidació número 001773/2019 d’import 
1.936,69 euros, corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana, relativa a la transmissió del 100% a títol onerós de la finca 
ubicada al carrer de Marcelino Menéndez Pelayo, número 10, esc.1, baixos 1a, amb 
referència cadastral número 2586216DF2728F0001IO. 
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 Atès que la interessada demana la devolució de l’import de 1.936,69 euros més els 
interessos de demora, corresponents a l’esmentada liquidació, un cop declarada la 
seva nul.litat. 
 
Vist que l’article 221.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària 
(LGT) determina que quan l’acte d’aplicació dels tributs hagués adquirit fermesa, 
únicament es podrà sol·licitar la devolució del mateix instant la seva revisió 
mitjançant algun dels procediments especials establerts en els paràgrafs a), c) i d) de 
l’article 216 de l’esmentada norma. 
 
Vist que tant de l’Exposició de Motius com del propi articulat de la Llei General 
Tributària se’n desprèn que no es pot acudir a la revocació per qualsevol motiu de 
legalitat, sinó exclusivament pels que taxativament s’enumeren a l’article 219.1 LGT. 
 
Vist que l’esmentat article 219.1 LGT determina que l’Administració tributària podrà 
revocar els seus actes en benefici dels interessats: 

 
- quan s’estimi que infringeixen manifestament la llei,  

 
- quan circumstàncies sobrevingudes manifestin la improcedència de l’acte 

dictat,  
 

- o quan s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
 Atès que la sentència 59/2017 del Tribunal Constitucional declara nul.ls els arts. 
107.1, 107.2.a) i 110.4 del TRLRHL, encara que únicament en la mesura que sotmeten 
a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor. 
 
Vist que la sentència núm. 1163/2018 i la sentència 1248/2018 de 17 de juliol del 
Tribunal Suprem determinen importants precisions respecte a la interpretació del 
contingut de la sentència 59/2017 del Tribunal Constitucional, destacant-se, entre 
d’altres aspectes, que: 
 
-  correspon a l’obligat tributari provar la inexistència d’increment de valor del terreny 
onerosament transmès, no només pel contingut de l’article 105.1 LGT, sinó pel 
manifestat pel Ple del Tribunal Constitucional en el FJ 5 b) de la STC 59/2017. 
 

- Per a acreditar la inexistència de plusvàlua gravada per l’IIVTNU, el subjecte passiu 
podrà oferir qualsevol principi de prova que almenys indiciàriament permeti 
apreciar-la: 
 

o Diferència entre el valor d’adquisició i el de transmissió, atenent a les 
corresponents escriptures públiques. 
 

o Prova pericial que confirmi aquells indicis. 
 



 
 

 
 

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

 

 11

o Utilitzar qualsevol altre mitjà probatori ex article 106.1 LGT que posi de 
manifest el decrement del valor del terreny transmès i la consegüent 
improcedència de girar liquidació per l’IIVTNU.  

 
Vist que la interessada aporta còpia de l’escriptura de Dació en pagament de deutes 
de data 4 d’agost de 2014, on consta que l’import d’adjudicació de l’immoble que ens 
ocupa va ser de 193.000 euros. 
 
Vistos els antecedents obrants al Departament de Gestió Tributària d’aquest 
Ajuntament, on figura l’escriptura de transmissió de l’immoble de data 10 de 
setembre de 2018, amb protocol núm. 5424 del senyor Antonio Pérez-Coca Crespo, 
Notari de l’Il.lustre Col.legi Notarial de Madrid, on consta que l’import de transmissió 
va ser de 106.140,67 euros. 
 
Vist que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 4010/2019 de data 17 de octubre de 
2019, es va aprovar la relació número 61/2019 en la qual està inclosa la liquidació 
d’IIVTNU número 001773/2019 girada a la societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
Societat Anònima per la referida transmissió, i que li va ser notificada en data 28 d’ 
octubre de 2019. 
 
Vist que l’esmentada liquidació ha estat ingressada a la Tresoreria Municipal el dia 5 
de novembre de 2019 per import de 1.936,69 euros. 
Vist que la sentència núm. 59/2017 del Tribunal Constitucional va ser publicada al 
BOE de data 15 de juny de 2017, i l’IIVTNU va ser declarat inconstitucional i nul en els 
supòsits en què sotmeten a tributació situacions inexpressives d’increment de valor 
dels terrenys, cal determinar que en el present cas existeixen indicis probatoris 
suficients per a estimar que amb la transmissió que ens ocupa no ha existit aquest 
increment. 
 
Atès el que determinen els articles 213.1 i 216.3 de la LGT, respecte a la revocació 
com a procediment especial de revisió dels actes i actuacions d’aplicació dels tributs i 
d’imposició de sancions tributàries. 
 
Vist que l’article 219.1 de la LGT determina que l’administració tributària podrà 
revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que infringeixen 
manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afecten una situació 
jurídica particular posi de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la 
tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
Vist el que disposa l’art. 219.3 de la LGT, i l’art. 110 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, respecte a l’òrgan competent per a la revisió 
dels actes dictats en matèria de gestió tributària. 
 
Vist l'informe emès per la Cap de l’Àrea de Gestió Tributària al respecte. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
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va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, que van ser publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 18 de juliol de 2019, el Ponent de la Comissió 
Informativa de Presidència i Economia proposa a aquesta Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia número 4010/2019 de data 17 de 
octubre de 2019, només pel que respecta a la liquidació número  001773/2018 
d’import 1.936,69 euros, girada a la societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
Societat Anònima, corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana, relativa a la transmissió del 100% a títol onerós de la finca 
ubicada al carrer de Marcelino Menéndez Pelayo, número 10, esc.1, baixos 1a, amb 
referència cadastral número 2586216DF2728F0001IO. 
 
Segon.- Retornar a la societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Societat Anònima 
l’import de 1.936,69 euros en concepte d’ingressos deguts, corresponents a la 
liquidació d’IIVTNU número 001773/2019. 
 
Tercer.- Declarar la no subjecció a l’IIVTNU de la transmissió de la finca referida 
efectuada en l’any 2018 respecte a la transmissió del 100% de titularitat de la finca 
ubicada al carrer de Marcelino Menéndez Pelayo, número 10, esc.1, baixos 1a, amb 
referència cadastral número 2586216DF2728F0001IO. 
 
Quart.- Atorgar al Sr. José Carlos Gutiérrez Egea, en nom i representació de la 
societat Impuestalia Societat Limitada, societat autoritzada per Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, Societat Anònima un termini de 15 dies d’audiència a l’expedient, 
comptats des de l’endemà de la notificació del present acord perquè pugui formular 
les al·legacions que estimi adients en defensa dels seus drets. Transcorregut aquest 
termini, en cas que no s’hagin presentat al·legacions, aquesta proposta de resolució 
esdevindrà definitiva. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta proposta de resolució al Sr. José Carlos Gutiérrez Egea, en 
representació de la societat Impuestalia Societat Limitada, la qual actua en 
representació de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Societat Anònima, pel seu 
coneixement i efectes. 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Punt tretzè.- Inadmetre per extemporani el recurs de reposició interposat 
pel senyor Joaquin Jáñez Ramos en representació de la societat Bankia 
Societat Anònima, contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 de 
desembre de 2020 , mitjançant el qual s’aprova la revocació de la liquidació 
número 1372/2018, corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels 
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Terrenys de Naturalesa Urbana per la transmissió de la finca ubicada a 
l’Avinguda de Sant Ildefons, 3, esc 1, 7è 2ª. 
 

Inadmetre el recurs contra 
la liquidació núm. 1372/2018 
IIVTNU. 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist el recurs de reposició presentat pel senyor Joaquin Jáñez Ramos amb NIF número 
09390278E en representació de la societat Bankia Societat Anònima amb CIF número 
A14010342, amb RGE número 14117 de data 8 d‘abril de 2021, contra l’acord de la 
Junta de Govern Local de data 24 de desembre de 2020 en el procediment de 
revocació contra la liquidació número 1372/2018 per import de 1.602,69 euros, 
corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana per la transmissió a títol onerós de la finca ubicada a l’Avinguda de Sant 
Ildefons, 3, esc 1, 7è 2a, amb referència cadastral número 3300902DF2830A0057LH. 
 
Atès que la interessada fonamenta el recurs de reposició al.legant que la resolució on 
s’estima retornar l’import de 1.602,69 euros en concepte d’ingressos deguts, omet 
qualsevol pronunciament relatiu a la devolució dels interessos de demora i per tant 
considera aplicable l’article 32.2 de la Llei General Tributaria 58/2003 de 17 de 
desembre. 
 
Atès que sol.licita la devolució d’ingressos indeguts de la liquidació número 
1372/2018 calculant els interessos de demora en la quantitat de 125,80 euros. 
 
Vist que a la notificació de l’acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 24 
de desembre de 2020, que va ser rebutjada el dia 16 de gener de 2021, se li 
comunicava a la interessada que era un acte de tràmit i per tant no era susceptible de 
recurs, i això sense perjudici que pugui exercitar el que estimés procedent, de 
conformitat amb el que disposa l'article 40.2 de la Llei 35/2015 del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Vist que el període d’al.legacions començava el dia 18 de gener de 2021 per ser el dia 
següent al de la notificació, i va finalitzar el dia 5 de febrer de 2021, sense que la 
interessada presentés al.legacions al referit acord. 
 
Vist que la interessada, per aplicació del que determinava el seu acord quart, podia 
interposar preceptivament recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el 
termini d’un mes a comptar des del dia següent a la finalització del termini fixat a 
l’esmentat acord quart. 
 
Vist en conseqüència que el termini per a la interposició del recurs de reposició va 
començar a computar el dia 8 de febrer de 2021 per ser el dia següent al de la 
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notificació, i va finalitzar el dia 8 de març de 2021;per tant la presentació del recurs 
de reposició efectuat per la interessada en data 8 d’abril de 2021 s’ha efectuat fora 
del termini legalment fixat. 
 
Vist que l’article 222 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària preveu 
la interposició del recurs de reposició contra els actes dictats en matèria tributària, i 
l’article  223 de l’esmentada norma fixa el termini d’un mes per a la interposició 
d’aquest recurs, a comptar des del dia següent al de la notificació de l’acte 
recorregut. 
 
Atès que l’article 30.4 de la Llei 35/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, determina que quan els 
terminis es fixen en mesos o anys, aquests es computaran a partir del dia següent a 
aquell en què tingui lloc la notificació, i finalitzarà el mateix dia en què es va produir 
la notificació. 
 
Cal destacar que, tot i que el còmput de data a data s’inicii el dia següent al de la 
notificació, el dia final del termini és sempre el corresponent al mateix número ordinal 
del dia de la notificació del mes que correspongui, per disposició de l’article 30.4 de la 
Llei 35/2015 abans esmentat. 
 
Vist que l’article 116 de l’esmentada Llei 35/2015 també disposa que serà causa 
d’inadmissió del recurs de reposició, entre d’altres, haver transcorregut el termini per 
a la seva interposició. 
 
En aquest sentit, el Tribunal Constitucional en sentència de 29 d’abril de 1992 
assenyala que “(...) la presentación extemporánea de un recurso constituye un 
obstáculo insalvable para su admisión (...) El artículo 24 de nuestra Constitución no 
deja los plazos legales al arbitrio de las partes ni somete a la libre disposición de estos 
su prórroga ni, más en general, el tiempo en que han de ser cumplidos, sin que sea 
posible subsanar la extemporaneidad o incumplimiento de un plazo, el cual se agota 
una vez llegado a su término (...)”. 
 
Vist doncs, que l’acord de la Junta de Govern Local celebrada el 24 de desembre de 
2020 va adquirir fermesa en data 9 de març de 2021 en no haver estat impugnat en 
temps i forma. 
 
Vist l'informe emès per la Cap de l’Àrea de Gestió Tributària al respecte, signat en 
data 1 de juliol 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 dia 2 de juliol de 2019, que van ser publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 18 de juliol de 2019, el Ponent de la Comissió 
Informativa de Presidència i Economia proposa a aquesta Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents: 
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ACORDS 
 
Primer.- Inadmetre el recurs de reposició interposat pel senyor Joaquin Jáñez Ramos 
en representació de la societat Bankia Societat Anònima, contra l’acord de la Junta de 
Govern Local de data 24 de desembre de 2020 , mitjançant el qual s’aprova la 
revocació de la liquidació número 1372/2018 per import de 1.602,69 euros, 
corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana per la transmissió a títol onerós de la finca ubicada a l’Avinguda de Sant 
Ildefons, 3, esc 1, 7è 2a, amb referència cadastral número 3300902DF2830A0057LH., 
per extemporaneïtat en la seva interposició. 
 
Segon.- Notificar el present acord al senyor Joaquin Jáñez Ramos en representació de 
la societat Bankia Societat Änònima, pel seu coneixement i efectes. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Punt catorzè.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia número 4138/2018 de 
data 27 de setembre de 2018, només pel que respecta a la liquidació 
número 001306/2018, girada a la mercantil Anida Operaciones Singulares 
Societat Anònima, corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana, relativa a la transmissió de la finca ubicada 
al carrer de Rubió i Ors, número 15, esc.1, todos. 
 

Revocar la liquidació núm. 001306/2018 
de l’IIVTNU de la finca ubicada al carrer  
de Rubió i Ors, núm. 15 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’escrit presentat en data 27 de maig de 2021 i data d’entrada a l’Ajuntament de 
Cornellà el 31 de maig de 2021 amb Registre General d’entrada número 21666, pel Sr. 
José Carlos Gutiérrez Egea amb NIF 28772586T, en nom i representació de la 
mercantil Impuestalia Societat Limitada, societat autoritzada per Anida Operaciones 
Singulares Societat Anònima amb CIF A28515088 mitjançant el qual sol·licita la 
revisió d’actes nul.ls de ple dret de la liquidació número 001306/2018 d’import 
2.077,74 euros, corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana, relativa a la transmissió a títol onerós de la finca ubicada al 
carrer de Rubió i Ors, número 15, esc.1, todos, amb referència cadastral número 
2187332DF2728E0001QM. 
 
Atès que la interessada demana la devolució de l’import de 2.077,74 euros més els 
interessos de demora per inexistència d’increment de valor, corresponents a 
l’esmentada liquidació, un cop declarada la seva nul.litat. 
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Vist que l’article 221.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària 
(LGT) determina que quan l’acte d’aplicació dels tributs hagués adquirit fermesa, 
únicament es podrà sol·licitar la devolució del mateix instant la seva revisió 
mitjançant algun dels procediments especials establerts en els paràgrafs a), c) i d) de 
l’article 216 de l’esmentada norma. 
 
Vist que tant de l’Exposició de Motius com del propi articulat de la Llei General 
Tributària se’n desprèn que no es pot acudir a la revocació per qualsevol motiu de 
legalitat, sinó exclusivament pels que taxativament s’enumeren a l’article 219.1 LGT. 
 
Vist que l’esmentat article 219.1 LGT determina que l’Administració tributària podrà 
revocar els seus actes en benefici dels interessats: 
 

- quan s’estimi que infringeixen manifestament la llei,  
 

- quan circumstàncies sobrevingudes manifestin la improcedència de l’acte 
dictat,  
 

- o quan s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
Atès que la sentència 59/2017 del Tribunal Constitucional declara nul.ls els arts. 
107.1, 107.2.a) i 110.4 del TRLRHL, encara que únicament en la mesura que sotmeten 
a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor. 
Vist que la sentència núm. 1163/2018 i la sentència 1248/2018 de 17 de juliol del 
Tribunal Suprem determinen importants precisions respecte a la interpretació del 
contingut de la sentència 59/2017 del Tribunal Constitucional, destacant-se, entre 
d’altres aspectes, que: 
 
-  correspon a l’obligat tributari provar la inexistència d’increment de valor del terreny 
onerosament transmès, no només pel contingut de l’article 105.1 LGT, sinó pel 
manifestat pel Ple del Tribunal Constitucional en el FJ 5 b) de la STC 59/2017. 
 

- Per a acreditar la inexistència de plusvàlua gravada per l’IIVTNU, el subjecte 
passiu podrà oferir qualsevol principi de prova que almenys indiciàriament 
permeti apreciar-la: 
 

o Diferència entre el valor d’adquisició i el de transmissió, atenent a les 
corresponents escriptures públiques. 
 

o Prova pericial que confirmi aquells indicis. 
 

o Utilitzar qualsevol altre mitjà probatori ex article 106.1 LGT que posi de 
manifest el decrement del valor del terreny transmès i la consegüent 
improcedència de girar liquidació per l’IIVTNU.  
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Vist que la interessada aporta còpia del decret del Servei Comú procesal d’execució de 
Cornellà d’Execució Hipotecària 2726/2015 de data 15 de febrer de 2016, on consta 
que l’import d’adjudicació de l’immoble que ens ocupa va ser de 2.660.050 euros. 
 
Vist que també aporta escriptura de transmissió de l’immoble de data 21 de 
novembre de 2017, amb protocol núm. 2978 del senyor Salvador Farrés Reig, Notari 
de l’Il.lustre Col.legi Notarial de Catalunya, on consta que l’import de transmissió va 
ser de 669.600 euros. 
 
Vist que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 4138/2018 de data 27 de setembre 
de 2018, es va aprovar la relació número 42/2018 en la qual està inclosa la liquidació 
d’IIVTNU número 001306/2018 d’import 2.077,74 euros girada a la societat Anida 
Operaciones Singulares Societat Anònima per la referida transmissió, i que li va ser 
notificada en data 11 d’ octubre de 2018. 
 
Vist que l’esmentada liquidació ha estat ingressada a la Tresoreria Municipal el dia 30 
de novembre de 2018 per import de 2.077,74 euros. 
 
Vist que la sentència núm. 59/2017 del Tribunal Constitucional va ser publicada al 
BOE de data 15 de juny de 2017, i l’IIVTNU va ser declarat inconstitucional i nul en els 
supòsits en què sotmeten a tributació situacions inexpressives d’increment de valor 
dels terrenys, cal determinar que en el present cas existeixen indicis probatoris 
suficients per a estimar que amb la transmissió que ens ocupa no ha existit aquest 
increment. 
 
Atès el que determinen els articles 213.1 i 216.3 de la LGT, respecte a la revocació 
com a procediment especial de revisió dels actes i actuacions d’aplicació dels tributs i 
d’imposició de sancions tributàries. 
 
Vist que l’article 219.1 de la LGT determina que l’administració tributària podrà 
revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que infringeixen 
manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afecten una situació 
jurídica particular posi de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la 
tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
Vist el que disposa l’art. 219.3 de la LGT, i l’art. 110 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, respecte a l’òrgan competent per a la revisió 
dels actes dictats en matèria de gestió tributària. 
 
Atès el que estableix l’article 31 de la LGT respecte a la devolució d’ingressos derivada 
de la normativa de cada tribut. 
 
Vist l'informe emès per la Cap de l’Àrea de Gestió Tributària al respecte. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, que van ser publicades al Butlletí Oficial de la 
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Província de Barcelona de data 18 de juliol de 2019, el Ponent de la Comissió 
Informativa de Presidència i Economia proposa a aquesta Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia número 4138/2018 de data 27 de 
setembre de 2018, només pel que respecta a la liquidació número 001306/2018 
d’import 2.077,74 euros, girada a la mercantil Anida Operaciones Singulares Societat 
Anònima, corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana, relativa a la transmissió a títol onerós de la finca ubicada al 
carrer de Rubió i Ors, número 15, esc.1, todos, amb referència cadastral número 
2187332DF2728E0001QM. 
 
Segon.- Retornar a la societat Anida Operaciones Singulares Societat Anònima 
l’import de 2.077,74 euros en concepte d’ingressos deguts, corresponents a la 
liquidació d’IIVTNU número 001306/2018. 
 
Tercer.- Declarar la no subjecció a l’IIVTNU de la transmissió de la finca referida  
efectuada en l’any 2017 respecte a la transmissió del 100% de titularitat de la finca al 
carrer de Rubió i Ors, número 15, esc.1, todos, per inexistència d’increment de valor 
dels terrenys. 
 
Quart.- Atorgar al senyor José Carlos Gutiérrez Egea, en nom i representació de la 
mercantil Impuestalia Societat Limitada, societat autoritzada per Anida Operaciones 
Singulares Societat Anònima un termini de 15 dies d’audiència a l’expedient, 
comptats des de l’endemà de la notificació del present acord perquè pugui formular 
les al·legacions que estimi adients en defensa dels seus drets. Transcorregut aquest 
termini, en cas que no s’hagin presentat al·legacions, aquesta proposta de resolució 
esdevindrà definitiva. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta proposta de resolució al senyor José Carlos Gutiérrez Egea, 
en nom i representació de la mercantil Impuestalia Societat Limitada, societat 
autoritzada per Anida Operaciones Singulares Societat Anònima, pel seu coneixement 
i efectes.  

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Punt quinzè.- Aprovar la modificació del text del conveni i el punt segon de 
l’acord aprovat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, de 24 de 
desembre de 2020, en  relació al conveni d'adhesió a la Xarxa d'Arxius 
Municipals. 
 

Aprovar modificació del conveni  
d'adhesió a la Xarxa d'Arxius Municipals. 
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Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local, de 24 de desembre de 2020, en el què 
s’aprovava l’adhesió de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, representat per l’Arxiu 
Municipal, a la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona. 
 
Vistos l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 30 de juliol de 
2020, en el què s’aprova el conveni pel qual es regula l’adhesió a la Xarxa d’Arxius 
Municipals en la modalitat de Central de Serveis Tècnics i, el decret de la Presidència 
delegada de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, de 27 de gener de 2021, 
en el què es constata l’adhesió de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a la Xarxa 
d’Arxius Municipals en la seva modalitat de Central de Serveis Tècnics. 
 
Atès que s’han detectat dos errors a l’acord de la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament, de 24 de desembre de 2020, un al pacte tercer del conveni “ens 
participants”, on s’han omès algunes frases respecte a l’aprovat per la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona, de 30 de juliol de 2020; i un altre a l’acord segon 
on es va fer constar el nom antic de l’actual Departament de Polítiques Digitals i 
Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, errors que cal esmenar. 
 
Vist l’informe emès per la cap de l’Arxiu Municipal.  
 
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 acord del Ple de 2 de 
juliol de 2019,  que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el 18 
de juliol de 2019. 
 
Per tot això, el tinent d’alcalde d’Economia i Administració, proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents: 
  

ACORDS 
 
Primer.- Modificar el text del conveni i el punt segon de l’acord aprovat per la Junta 
de Govern Local de l’Ajuntament, de 24 de desembre de 2020, en el sentit següent: 
 
 

a) PACTES 
 

On diu: 
“Tercer  Ens participants 
[...]L’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals dóna dret a participar i gaudir dels serveis 
i accions segons els acords específics  i en funció del calendari establert per l’Oficina 
de Patrimoni Cultural. I en concret a aparèixer en tots els materials de difusió i 
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promoció genèrics que es puguin publicar (fulletons, publicitat, web, xarxes 
socials...).” 
 
Ha de dir: 
“Tercer  Ens participants 
[...]L’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals dóna dret a participar i gaudir dels serveis 
i accions que aquesta dugui endavant, segons els acords específics a que es pugui 
arribar  i en funció del calendari establert per l’Oficina de Patrimoni Cultural. I en 
concret a aparèixer en tots els materials de difusió i promoció genèrics que es puguin 
publicar (fulletons, publicitat, web, xarxes socials...).” 
 

b) ACORDS 
 
On diu: 
“Segon.- Comunicar el present acord [...] així com a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya[...]” 
 
Ha de dir: 
“Segon. Comunicar el present acord [...] així com a la Direcció General 
d’Administració Local, Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de 
la Generalitat de Catalunya[...]” 
 
Segon. La redacció final del conveni un cop introduïdes les modificacions és la 
següent: 
 
“CONVENI 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per ..........................., i l’AJUNTAMENT DE 
CORNELLA DE LLOBREGAT, representat per ......................, assistit per la secretària 
d'aquest ajuntament, als efectes de fe pública previstos a l'article 2 del Reial Decret 
128/2018, que dóna fe de l'acte. 
 
Es reconeixen la capacitat legal necessària per actuar en la representació que 
ostenten i, a l’efecte 
 
 
M A N I F E S T E N 
 
I Que l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, dins el seu 

programa de suport al patrimoni cultural dels municipis manté una política 
d’assessorament i cooperació en matèria de patrimoni documental, gestió 
documental i arxius municipals. 
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II Que l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, el 1992 va iniciar 
un programa de col·laboració per portar a terme la classificació i ordenació dels 
fons documentals dels arxius municipals que ho sol·liciten. 
 

III Que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina  de Patrimoni Cultural, impulsa 
i coordina la Xarxa d’Arxius Municipals que potencia sinergies i permet la prestació 
de serveis directes adreçats als arxius municipals que en formin part. 
 

IV Aquesta Xarxa d’Arxius Municipals desenvolupa dues línies d’acció. D’una banda, 
el Programa de Manteniment destinat a col·laborar amb els ajuntaments 
interessats en donar continuïtat a la primera fase d’organització del fons 
documental municipal efectuada per l’Oficina de Patrimoni Cultural i implantar un 
sistema de gestió documental. I d’altra banda, la Central de Serveis Tècnics amb 
l’objectiu d’impulsar i coordinar la compartició i potenciació de recursos i serveis, 
en matèria d’arxius municipals i gestió documental, adreçada a aquells municipis 
que disposin d’Arxiu Municipal i que aquest pertanyi al Sistema d’Arxius de 
Catalunya. 
 

V Que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, manté una política de gestió, 
conservació i difusió dels seus fons documentals a través de l’Arxiu Municipal, 
dotant-lo dels recursos i serveis necessaris per a l’acompliment de les seves 
funcions. 
 

VI  Que l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat està interessat a adherir-se a la Xarxa 
d’Arxius Municipals, i treballar conjuntament amb els altres membres, per tal 
d’endegar programes de gestió documental, conservació i difusió del seu 
patrimoni documental, que complementi i enriqueixi les actuacions que 
desenvolupa l’Arxiu Municipal de Cornellà de Llobregat. 
 

VII  Que la minuta de conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona de data 30 de juliol de 2020. 
 

VIII Que la minuta de conveni ha estat aprovada per acord de  la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en la seva sessió de data 24 
de desembre de 2020, modificada en sessió de data............. 
 

IX Que la Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis 
de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del 
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

 
En conseqüència posats d'acord, l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i la Diputació 
de Barcelona, decideixen establir un conveni general que articulen a tenor dels 
següents 
 
P A C T E S 
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Primer  Objecte del conveni 
L'objecte del present conveni és fer efectiva la incorporació de l'Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat en representació de l’Arxiu Municipal de Cornellà de Llobregat a 
la Xarxa d’Arxius Municipals, en la seva modalitat de Central de Serveis Tècnics. 
 
Segon  Objectius de la Xarxa d’Arxius Municipals 
Aquesta Xarxa té per objectiu oferir la prestació de serveis directes i cercar fórmules 
operatives de cooperació supramunicipal en matèria de gestió documental, 
conservació, difusió i promoció dels arxius municipals.  
També té per finalitat, potenciar l'intercanvi d'experiències i coneixements tècnics, i la 
formació i reciclatge del personal dels arxius municipals. 
 
Tercer  Ens participants 
Podran adherir-se a aquesta Xarxa d’Arxius Municipals els ajuntaments i les entitats 
municipals descentralitzades de la província de Barcelona que disposin d’Arxiu 
Municipal  que aquest pertanyi al Sistema d’Arxius de Catalunya. 
 
L’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals dóna dret a participar i gaudir dels serveis i 
accions que aquesta dugui endavant, segons els acords específics a que es pugui 
arribar  i en funció del calendari establert per l’Oficina de Patrimoni Cultural. I en 
concret a aparèixer en tots els materials de difusió i promoció genèrics que es puguin 
publicar (fulletons, publicitat, web, xarxes socials...). 
 
Quart Compromisos de la Diputació de Barcelona 
La Diputació de Barcelona, a través de la Xarxa d’Arxius Municipals, es compromet a: 
 

- Donar el suport tècnic i organitzatiu necessari que l’Arxiu Municipal de Cornellà 
de Llobregat sol·liciti. 

- Facilitar la participació de l’Arxiu Municipal de Cornellà de Llobregat en totes 
les accions i serveis que es desenvolupin a través de la Xarxa d’Arxius 
Municipals, inclús en comissions o grups de treball que es formin en el marc de 
la mateixa Xarxa . 

- Elaborar un programa d’actuació general, de caràcter anual, on s’especificaran 
els serveis i projectes que es duran a terme i que afectaran al conjunt d’arxius 
municipals adherits a la Xarxa. 

- Acordar, anualment, una proposta de programa de col·laboració específic on 
s’explicitin les actuacions que puguin interessar o afectar de manera especial a 
l’Arxiu Municipal de Cornellà de Llobregat. 

 
Cinquè  Compromisos de l’ens adherit  
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, a través de l’Arxiu Municipal de Cornellà de 
Llobregat, es compromet a: 
 

- Col·laborar amb la Xarxa d’Arxius Municipals, i en la mesura de les seves 
possibilitats, en aquelles activitats que aquesta ho sol·liciti, inclús en comissions 
o grups de treball que es formin en el marc de la mateixa Xarxa.  
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- Incorporar el logotip de la Xarxa d’Arxius Municipals en tot el material de 
difusió i/o activitats que responguin al programa conjunt. 

- Ubicar, en la zona d’accés a l’equipament i de forma visible, un rètol que 
l’identifiqui com a arxiu adherit a la Xarxa d’Arxius Municipals, i que serà 
subministrat per la Diputació de Barcelona. 

- Nomenar un representant, el director o responsable de l’equipament, com a 
membre de la Comissió Tècnica Assessora. 

 
Sisè Comissió Tècnica Assessora 
Es constituirà una Comissió Tècnica Assessora, integrada pels directors o responsables 
dels equipaments adherits a la Xarxa d’Arxius Municipals i els representants de 
l’Oficina de Patrimoni Cultural. 
 
La Comissió Tècnica Assessora es reunirà periòdicament, una vegada a l’any com a 
mínim, i tindrà com a funcions bàsiques: 
 

- el seguiment i avaluació del desplegament de serveis i programes de la Xarxa. 
- l’assessorament en la definició de nous serveis i activitats que la Xarxa d’Arxius 

Municipals pugui desenvolupar. 
 
Setè  Protecció de dades 
La Diputació de Barcelona i els ens adherits a la Xarxa d’Arxius Municipals han de 
complir els requeriments previstos a la normativa vigent sobre protecció de dades 
personals i, en particular l‘establert en el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu 
i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (en endavant RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals, tant 
quan ostentin la condició de responsables del tractament com d’encarregats del 
tractament de les dades personals a tractar en el decurs de les actuacions que es 
desenvolupin des de i en el marc de la Xarxa d’Arxius Municipals. 
 
L’ens adherit a la Xarxa d’Arxius Municipals autoritza a la Diputació de Barcelona, 
com  a encarregada del tractament, per subencarregar a un tercer la realització 
d’aquells tractaments que siguin necessaris i que tinguin per finalitat la realització de 
les actuacions sol·licitades. 
 
Tanmateix, la Diputació vetllarà per la realització del contracte formalitzat amb el 
subencarregat respectant les obligacions fixades a l’article 28 del RGPD i a l’article 33 
de la LOPDGDD. 
 
Així mateix, autoritza a la encarregada del tractament a dur a terme, únicament per 
als usuaris assignats a l’actuació concreta, el tractament en dispositius portàtils, a 
tractar les dades als seus locals o fora d’aquests i dels del responsable, en virtut de la 
necessitat de l’actuació i l’entrada i sortida de suports i documents que continguin 
dades personals fora dels locals del responsable 
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La Diputació tindrà a disposició de l’ens local còpia del contracte subscrit amb el 
subencarregat per tal de poder fer-ne consulta i li comunicarà la identitat del 
subencarregat i els tractaments afectats. 
 
Els servidors on es tractaran les dades personals i els serveis associats es trobaran a 
les instal·lacions de la Diputació de Barcelona. No obstant, en el cas que s’hagin 
d’externalitzar aquests serveis es realitzaran dintre del territori de la UE. 
 
El tractament de les dades personals s’ha de dur a terme d’acord amb les previsions 
següents: 
 
1) Les dades facilitades, així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades 
per a la realització de les actuacions previstes en execució d’aquest conveni. 
 
2) La Diputació, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures tècniques i 
organitzatives necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, dels 
sistemes i equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, 
per a: 
 

 Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents 
dels sistemes i serveis de tractament. 

 Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en 
cas d'incident físic o tècnic. 

 Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques 
i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament. 

 Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau. 
 
3) Garantint que les persones autoritzades per tractar dades personals: 
 
a) Es comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a 
complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los 
convenientment. 
 
b) Mantenen el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals 
hagin tingut accés en virtut del corresponent encàrrec, fins i tot després que en 
finalitzi l’objecte. 
 
c) Han rebut formació en matèria de protecció de dades. 
 
d) En el cas de violació de seguretat de les dades personals la Diputació informarà el 
responsable del tractament, sense dilació indeguda i en qualsevol cas abans del 
termini màxim de 48h, i a través del Delegat de Protecció de Dades (DPD), de les 
violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui 
coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i 
comunicar la incidència. Aquesta notificació no serà necessària quan sigui improbable 
que aquesta violació de la seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de 
les persones físiques. 
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e) Un cop finalitzat el període d’autorització, la Diputació procedirà a la devolució i/o 
destrucció (segons s’estableixi en el moment d’inic dels treballs) de les dades 
inicialment facilitades i de les obtingudes en execució dels treballs realitzats. Aquesta 
obligació es projectarà també sobre la o les subencarregades. 
 
f) En cas necessari, en virtut de les característiques de cada actuació sol·licitada, el 
Delegat de Protecció de Dades de la Diputació juntament amb la persona DPD de 
l’ens sol·licitant adaptaran les presents clàusules al cas concret. 
 
L’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió i resta de drets es podrà realitzar a 
través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/drets-
arco/default.asp o mitjançant la presentació d’un escrit al Registre General de la 
Diputació. Per a més informació, el Delegat de Protecció de Dades es troba a 
disposició dels interessats a dpd@diba.cat.  Així mateix, els interessats poden 
adreçar-se a l’Autoritat Catalana de Protecció de dades per a presentar qualsevol 
reclamació sobre la matèria. 
 
Vuitè Vigència del conveni 
Aquest conveni iniciarà la seva vigència a partir de la seva signatura i tindrà una 
durada màxima de quatre anys. Així mateix podrà ser objecte de pròrroga mitjançant 
acord exprés de les seves parts signants. Aquesta pròrroga no podrà excedir de 
quatre anys com a màxim. 
No obstant això, qualsevol de les dues parts podrà denunciar el conveni mitjançant 
escrit notificat a l’altra part amb una antelació mínima de tres mesos respecte la data 
de venciment. 
 
Novè Modificació del conveni 
Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se, requerint l’aprovació de la 
modificació, tant per part de la Diputació de Barcelona com de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat. 
 
Desè Resolució de conflictes 
La naturalesa d’aquest conveni és l’administrativa, i en supòsit de litigi entre les parts, 
serà coneixedora la jurisdicció contenciosa-administrativa. 
 
Onzè  Supòsits d’extinció del conveni 
El present conveni es podrà extingir pel compliment de les actuacions que 
constitueixen el seu objecte o per incórrer en les següents causes de resolució: 
 

a) Per expiració del seu termini. 
b) Per mutu acord de les parts, que s’instrumentarà per escrit. 
c) Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el 

conveni. 
d) Per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als 

pactes. 
e) Per a qualsevol altra causa admissible en Dret. 
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La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a l’altra part amb 
un mínim de tres mesos d’antelació respecte a la data d’expiració del conveni. 
 
Dotzè  Règim jurídic 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es 
regirà per les disposicions següents: 

 
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 
- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 
- La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
- La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya. 
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
- La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 

 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen electrònicament aquest 
document.” 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a les restants parts signants del conveni i al 
Departament Municipal de Secretaria pel seu coneixement i efectes, així com a la 
Direcció General d’Administració Local, Departament de Polítiques Digitals i 
Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, als efectes previstos per l’article 
309.1 del ROAS. 
 
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. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I SALUT 
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Punt setzè.- Aprovar el text del conveni a subscriure entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per al 
finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EIAIA), del 
Baix Llobregat per a l’exercici 2020. 
 

Aprovar el conveni per al finançament  
de l’Equip de l’EIAIA 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Polítiques Socials i 
Salut, que textualment diu: 
... 
 
Vist que el Conveni de Col·laboració regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència (EAIA I) del Baix Llobregat se subscriu amb els Ajuntaments 
de Cornellà de Llobregat, i Sant Just Desvern, que constitueixen l’àmbit territorial 
d’actuació de l’esmentat equip. 
 
Vist que els Ajuntaments de Cornellà de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Esplugues 
de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern, i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat van subscriure un "Conveni de col·laboració regulador del finançament de 
la contractació del personal destinat a l’EAIA I del Baix Llobregat", formalitzat 
posteriorment per exercicis successius, en virtut del qual la gestió del servei 
corresponia al Consell Comarcal del Baix Llobregat, per delegació de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància (actual Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència), en concordança amb l’article 5, apartat 1 i 3 de la Llei 12/1983, que 
preveuen la possibilitat de delegar la gestió de serveis als Ens Locals, per part de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat aprovà la subscripció d’un Conveni 
Marc de cooperació entre el Departament de Benestar Social, que actualment 
s’anomena Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya per a la programació, gestió i finançament, entre d’altres, del Servei 
Especialitzat d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, per a l’any 1993, amb la previsió 
de fer-lo extensiu a anys successius, la qual cosa ha suposat la continuïtat de l’EAIA I 
del Baix Llobregat. 
 
Atès que en el decurs de la vigència del conveni de col·laboració en matèria de 
protecció de la infància i l’adolescència amb la Generalitat de Catalunya, la Direcció 
General competent ha estat adscrita a diferents Departaments de la Generalitat, 
essent actualment la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència que 
depèn del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i s’han signat Convenis 
successivament fins arribar a l’exercici 2016. És a partir d’aquesta data, per diferents 
incidències administratives i de crèdit suficient per fer-li front, els convenis han estat 
únicament aprovats pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, però no per 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, tot i que l’activitat objecte del conveni, atesa 
la seva necessitat i importància social, ha continuat desenvolupant-se de facto i fins i 
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tot amb l’Ajuntament donant compliment a les seves obligacions convenials 
(disponibilitat d’espais, etc) excepte l’aportació econòmica per al co-finançament del 
servei. 
 
Donat que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat manifesta el seu interès d’acollir-se 
durant l’exercici de 2020 al servei prestat per l’EAIA I en el seu territori, a través 
d’aquest Conveni de col·laboració regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència “EAIA-I” del Baix Llobregat subscrit en el seu dia entre els 
Ajuntaments esmentats i el Consell Comarcal, i al qual fa referència la declaració 
segona d’aquest conveni, i ho fa incloent expresament la regularització retroactiva de 
les aportacions corresponents als exercicis en què s’ha dut a terme l’activitat sense 
haver-se perfeccionat el conveni corresponents als exercicis de 2017, 2018 i 2019. 
 
Donat que les prestacions que constitueixen l’objecte del conveni no tenen caràcter 
contractual, tal com determina l’article 47.1 de la LRJSP. 
 
Donat que el conveni compleix els requeriments de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic i resta de la normativa aplicable. 
 
Vista la Memòria Justificativa del Cap de l’Àrea de Gestió d’Acció Social i l’Informe del 
Cap Administratiu d’Educació, Família, Política Social, Ocupació i Salut Pública. 
 
Atès el Decret d’Alcaldia número 2021/2793 de resolució de discrepància presentada 
per l’Interventor a favor de l’Òrgan Gestor. 
 
Atès que l’adopció d’aquest Acord es competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions en matèria Plenària acordades per aquest Ajuntament en 
sessió plenària el 2 de juliol de 2019, que va ser publicada al Butlletí de la Província de 
Barcelona de data 18 de juliol de 2019, la Presidenta de la Comissió Informativa a 
proposta de la Regidora delegada de l’Àrea de Polítiques Socials i Salut, una vegada 
dictaminat per la Comissió, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents, 
                                        
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la subscripció del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat regulador del finançament 
de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA-I) del Baix Llobregat per a 
l’exercici 2020, i facultar al Sr. Antonio Balmón Arévalo, l’Alcalde de Cornellà de 
Llobregat, assistit de la Secretària General d’aquest Corporació, la Sra. Carmen 
Alonso Higuera, per a la seva formalització mitjançant la subscripció del document, el 
text literal del qual figura al final del present acord. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de quaranta-tres mil cent setanta-set euros 
amb noranta-quatre cèntims (43.177,94 euros) en concepte d’aportació  de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en la corresponsabilitat dels municipis en el seu 
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finançament pels anys 2017, 2018, 2019 i 2020 a càrrec a la partida 0332 2311B 
4650000 22016001528 – C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/EAIA del present pressupost de 
2021. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a les restants parts signants del conveni pel seu 
coneixement i efectes.  
 
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, i la Llei 
19/2014, de 29 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. 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ REGULADOR DEL FINANÇAMENT DE L’EQUIP 
D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA (EAIA-I) DEL BAIX LLOBREGAT, PER A 
L’EXERCICI DE 2020 
 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, a ..... de ....... de 2020 
 
D’una part, la II·lma. Sra. Eva María Martínez Morales, Presidenta del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, assistida pel Secretari Accidental d’aquest, Sr. Lluís 
González Roig, que dóna fe de l’acte. 
 
I d’altra, el Sr. Antonio Balmón Arévalo, Alcalde de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, assistit per la Secretària General d’aquest, Sra. Carmen Alonso Higuera, als 
efectes de fe pública previstos per l’article 3.2. RD 128/2018, que dóna fe de l’acte. 
 
 
 A C T U E N 
 
L’Il·lma. Sra. Eva María Martínez Morales, de conformitat amb l’acord adoptat per la 
Junta de Govern d’aquesta entitat, en sessió celebrada el dia de 20 de juliol de 2020, i 
Sr. Antonio Balmón Arévalo en representació de l’esmentada entitat, segons acord 
adoptat per la Junta de Govern Local, aquesta Corporació en sessió celebrada el dia 
......................... 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament legal capacitat per obligar-se, i 
 
 
 M A N I F E S T E N 
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PRIMER.- Que el Conveni de Col·laboració regulador del finançament de l’Equip 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA I) del Baix Llobregat se subscriu amb els 
Ajuntaments de Cornellà de Llobregat, i Sant Just Desvern, que constitueixen l’àmbit 
territorial d’actuació de l’esmentat equip. 
 
SEGON.- Que amb data 11 de gener de 1993, els Ajuntaments de Cornellà de 
Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just 
Desvern, i el Consell Comarcal del Baix Llobregat van subscriure un "Conveni de 
col·laboració regulador del finançament de la contractació del personal destinat a 
l’EAIA I del Baix Llobregat", formalitzat posteriorment per exercicis successius, en 
virtut del qual la gestió del servei corresponia al Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
per delegació de la Direcció General d’Atenció a la Infància (actual Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència), en concordança amb l’article 5, apartat 1 i 3 
de la Llei 12/1983, que preveuen la possibilitat de delegar la gestió de serveis als Ens 
Locals, per part de la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER.- Que amb data 13 d’octubre de 1993, el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
aprovà la subscripció d’un Conveni Marc de cooperació entre el Departament de 
Benestar Social, que actualment s’anomena Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya per a la programació, gestió i finançament, 
entre d’altres, del Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, per a 
l’any 1993, amb la previsió de fer-lo extensiu a anys successius, la qual cosa ha 
suposat la continuïtat de l’EAIA I del Baix Llobregat. 
 
QUART.-  Que en el decurs de la vigència del conveni de col·laboració en matèria de 
protecció de la infància i l’adolescència amb la Generalitat de Catalunya, la Direcció 
General competent ha estat adscrita a diferents Departaments de la Generalitat, 
essent actualment la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència que 
depèn del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. D’aquesta manera s’han 
signat Convenis successivament, fins arribar a l’exercici 2016. A partir d’aquesta data, 
per diferents incidències administratives, els convenis han estat únicament aprovats 
pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, però no per l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, tot i que l’activitat objecte del conveni, atesa la seva necessitat i 
importància social, ha continuat desenvolupant-se de facto i fins i tot amb 
l’Ajuntament donant compliment a les seves obligacions convenials (disponibilitat 
d’espais, etc) excepte l’aportació econòmica per al co-finançament del servei. 
 
CINQUÈ.- Que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat manifesta el seu interès 
d’acollir-se durant l’exercici de 2020 al servei prestat per l’EAIA I en el seu territori, a 
través d’aquest Conveni de col·laboració regulador del finançament de l’Equip 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència “EAIA-I del Baix Llobregat” subscrit en el seu 
dia entre els Ajuntaments esmentats i el Consell Comarcal, i al qual fa referència la 
declaració segona d’aquest conveni, així com de regularitzar retroactivament les 
aportacions corresponents als exercicis en què s’ha dut a terme l’activitat sense 
haver-se perfeccionat el conveni aprovat. 
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Per tot això, ambdues parts concerten subscriure el conveni de col·laboració temporal 
per a la realització de les activitats de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
(EAIA-I) del Baix Llobregat, amb subjecció als següents: 
 
 
 
 C O M P R O M I S O S 
 
 
PRIMER.-  L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat es comprometen, en virtut del present document, als acords del present 
conveni de col·laboració regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència (EAIA-I) del Baix Llobregat. 
 
SEGON.-  Per a la prestació del servei al sector objecte del present Conveni, l’Equip 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA-I) queda configurat com segueix: 
 
Professionals                 Dedicació 
 
- 2 Psicòlegs/es   J.C. 
- 1 Pedagog/a   J.C. 
- 2 Treballadors/es Social  J.C. 
- 1 Educador/a Social  J.C. 
- 1 Administratiu/va  J.C. 
 
 
L’EAIA-I del Baix Llobregat, des del mes d’octubre de 2019 té assignat un Servei 
d’Integració Familiar en Família Extensa (SIFE) que està configurat per: 
 
Professionals                 Dedicació 
 
- 1 Psicòleg/oga   J.C. 
- 1 Treballador/a Social  J.C. 
 
 
TERCER.-  Els municipis beneficiaris d’aquest servei hauran de participar en el 
finançament de les despeses generades per la contractació i el funcionament del 
personal de l’esmentat equip, que no siguin imputables al Contracte Programa per a 
la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en matèria de Serveis 
Socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.  
 
QUART.- Tenint en compte la previsió de despeses generades d’acord al punt tercer, i 
la corresponsabilitat dels municipis en el seu finançament per a tot l’any 2020, 
l'aportació de l’Ajuntament serà de vint-i-un mil dos-cents nou euros amb noranta-
dos cèntims (21.209,92 €).  
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Aquesta participació es preveu en funció del finançament fixat en l’Addenda de 
pròrroga per a l’exercici 2020 al Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, 
la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, pel concepte de gestió 
dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) i el Servei d’integració 
familiar en família extensa (SIFE). Si per causes imprevistes en el moment de la 
redacció d’aquest document el finançament del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies fos diferent al previst, el Consell Comarcal del Baix Llobregat procediria a 
l’ajustament corresponent dels convenis de col·laboració amb els Ajuntaments, 
mitjançant els documents de regularització oportuns.  
 
 
CINQUÈ.- Les aportacions amb efectes retroactius que l’Ajuntament ha de 
regularitzar respecte els anys 2017, 2018 i 2019, anys en els que el servei s’ha 
mantingut en funcionament atenent la població de Cornellà de Llobregat, troben la 
seva empara en les previsions de l’article 39.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, atès que els supòsits de fet 
necessaris per a la cobertura financera de les actuacins públiques comarcals per a 
l’Ajuntament s’han realitzat efectivament durant el període al que es retrotrau 
l’eficàcia d’aquest conveni a efectes econòmics, i són les que consten en la taula 
següent, d’acord amb la informació que consta en el corresponent expedient 
administratiu 
 

2017 5.282,23 € 
2018 6.165,67 € 
2019 10.520,12 € 
TOTAL 21.968,02 € 

 
SISÈ.-  El pagament de les aportacions que haurà de realitzar l’Ajuntament a favor 
del Consell Comarcal es realitzarà amb periodicitat trimestral avançada, i en el seu 
defecte, l’aportació dels trimestres vençuts es realitzarà, com a màxim, en el termini 
d’un mes a partir de la subscripció del present conveni. 
 
SETÈ.- Es farà arribar als tècnics municipals durant el segon trimestre de l’any 2021 
una memòria tècnica amb els resultats de la intervenció realitzada durant l’any 2020. 
En qualsevol moment es podrà demanar la informació necessària i raonable des de 
l’Ajuntament.  
VUITÈ.-  Ambdues parts fan constar, de manera expressa, que compliran amb el que 
disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, 
abstenint-se de fer cap mena de tractament de les dades personals de que disposin 
com a conseqüència de l’aplicació d’aquest Conveni. De la mateixa manera es 
comprometen a no cedir a tercers les dades esmentades o els arxius que les contenen, 
així com a guardar estricta confidencialitat sobre les mateixes d’acord amb la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el 
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i 
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qualsevol altra normativa que, en el seu cas, les puguin substituir total o parcialment, 
en concret a partir del dia 25 de maig de 2018 el Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE; així com la resta de la 
normativa aplicable. 
Així mateix, s’obliguen a guardar sigil respecte de les dades de caràcter personal de 
les quals tingui coneixement per raó de la prestació objecte del present conveni, 
obligació que subsistirà encara després de la finalització d’aquest conveni, de 
conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades 
de caràcter personal. 
 
NOVÈ.-  Seran causes d’extinció d’aquest conveni les següents: 
 
  a)  el transcurs del termini previst sense que s’hagi acordat la seva 
pròrroga 
      b)  l’incompliment de les obligacions pactades 
  c)  el mutu acord entre les parts 
   d) la impossibilitat d’assolir l’objecte o la finalitat prevista  
  e) decisió judicial declaratòria de la seva nul·litat 
  f) qualsevol altre causa prevista a les lleis. 
 
Pel cas d’incompliment per alguna de les parts de les obligacions assumides en aquest 
document, la part que es consideri perjudicada podrà exigir de l’altra, mitjançant 
comunicació fefaent efectuada amb 15 dies hàbils d’antelació a la data d’efectes de 
l’extinció, la resolució del conveni, o bé exigir el seu compliment, procedint-se, als 
efectes de l’article 52 de la Llei 40/2015,  a la liquidació de les respectives obligacions 
a fi de determinar les obligacions i compromisos indemnitzables.  
 
 
DESÈ.-  En cas que sorgeixin discrepàncies en la interpretació o execució del present 
conveni seran resoltes pels òrgans de govern de les parts signatàries i, en darrera 
instància, atesa la naturalesa administrativa del present conveni, seran resoltes pel 
jutjat de l’ordre jurisdiccional administratiu que correspongui. 
 
 
ONZÈ.-  La vigència del present conveni serà d’un any, comptadora des del dia 1 de 
gener fins el 31 de desembre de 2020. En cas d’haver transcorregut aquest termini 
sense haver-se dut a terme el seu objecte, aquest fet es considerarà causa de 
resolució, amb els efectes previstos a la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector 
públic. 
 
No obstant això, d’acord amb l’article 49.h) de la dita Llei 40/2015, aquest conveni 
podrà ser objecte de pròrroga sempre que, amb caràcter previ a la seva finalització, 
les parts així ho acordin de manera expressa, seguint per això el mateix procediment 
que per a la seva concertació inicial, en consonància amb les taxes vigents en aquell 



 

 34

moment i formalitzant-lo amb idèntiques solemnitats, amb un límit màxim de quatre 
anys. 
 
 
DOTZÈ.-  En el cas que es modifiquin les previsions d’ingressos i despeses que han 
servit com a base de càlcul a l’aportació que es recull en el present conveni, aquest es 
modificarà per adequar-lo a les noves previsions. En el cas que les diferències no 
siguin molt significatives es compensaran a l’exercici 2021. 
 
I perquè així consti, i en prova de conformitat, el signen i ratifiquen ambdues parts 
per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Punt dissetè.- Incoar expedients sancionadors contra els propietaris i/o 
conductors dels gossos potencialment perillosos de l’expedient GO-003-
2021.  
 

Incoar l’expedient de gossos  
perilloso GO-003-2021.  

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
... 
 
Vistes les actes relacionades al document adjunt anomenat ANNEX  SANCIONS juny 
2021, aixecades per agents de la Guàrdia Urbana, per incompliment del que disposa 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos i la llei 50/99, de 23 de setembre sobre el règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos. 
  
Atès que els animals identificats es poden considerar com gossos potencialment 
perillosos, donat que reuneixen els requisits definits al règim sancionador definit a la 
Llei 10/1999, de 30 de juliol de referència. 
 
Atès el que disposa l’article 64.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
  
Atès que les faltes comeses són constitutives d’infraccions administratives previstes a 
l’article 7 de la dita Llei 10/99,  de 30 juliol, i que en  concordança amb el que 
determina l’art. 11.1 d’aquesta es pot sancionar per la comissió d'infraccions lleus i 
greus amb sanció de les quanties fixades a la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures 
fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les 
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instal·lacions que incideixen en el medi ambient, publicada al DOGC núm. 8124, de 30 
d’abril de 2020, que afegeix una lletra, la g, a l’apartat 3 de l’article 7 de la Llei 10/99, 
del 30 de juliol citada i que modifica l’apartat 1 de l’article 10 de la mateixa Llei i 
l’apartat 1 de l’article 11 de la mateixa Llei. 
 
Atès que, de conformitat amb l’art. 85 si l’infractor reconeix la seva responsabilitat i si 
procedeix al pagament voluntari abans de la resolució de l’expedient, l’òrgan 
competent per resoldre el procediment aplicarà dues reduccions de, com a mínim, el 
20 % sobre l’import de la sanció proposta, essent aquests acumulables entre sí. Les 
esmentades reduccions, hauran d’estar determinades en la notificació d’iniciació del 
procediment i la seva efectivitat estarà condicionada al desistiment o renúncia de 
qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció. 
 
Atès que els fets denunciats resulten suficientment acreditats per la presumpció de 
veracitat que atribueix als Agents l’art. 77 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Atès el que disposen els articles 13.2.b) de la Llei 10/99, de 30 de juny, relatiu a la 
competència; d’acord amb el que disposen l'article 53 i següents, 66 i 137 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, en relació al que disposa l’art.  22 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, a la nova redacció donada per la Llei 
57/2003 de 16 de desembre. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per acord Plenari de data 2 de juliol de 2019, 
publicat al BOPB de 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió Informativa 
proposa els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Incoar expedients sancionadors pel procediment abreujat contra els 
propietaris i/o conductors dels gossos que consten a l’Annex adjunt anomenat ANNEX  
SANCIONS juny 2021, l'import de la liquidació inicial es fixa en VINT-I-DOS MIL TRES-
CENTS VINT-I-SET euros amb VINT cèntims (22.327,20€).  
  
Segon.- Nomenar Instructora d’aquests expedients la Cap de Programes de l’Alcaldia  
i  que el règim de recusació de l’instructor es l’establert a l’article 24 de la Llei 
40/2015 de 1 d’octubre abans esmentada. 
  
Tercer.- Notificar als interessats del seu dret a presentar al·legacions contra la 
incoació del present expedient sancionador en un termini de 15 dies hàbils 
comptadors des de el dia següent al de la notificació de la present notificació ( art. 
82.2 Llei 39/2015 de 1 d’octubre) amb la possibilitat establerta a l’apartat 3 del 
mateix article i a la lletra f) de l’article 64 de la  mateixa norma, per poder manifestar 
la seva decisió de no realitzar al·legacions ni aportar nous documents o justificacions 
amb la qual cosa es donarà per realitzat el tràmit. 
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Transcorregut aquest termini si no es formulen al·legacions, la denúncia que es 
notifica serà considerada proposta de resolució, que s’ elevarà a l’òrgan competent 
per a que dicti la corresponent resolució sancionadora. No obstant això, la Junta de 
Govern Local, acordarà el que estimi adient. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a l’interessat tot fent-li saber que, d’acord amb 
l’establert a l’article 64.2.d i 85 de la Llei 30/2015 de 1 d’octubre de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques pot reconèixer voluntàriament 
la seva responsabilitat, la qual cosa suposarà una reducció de l’import de les sancions 
que puguin derivar-se, de com a mínim un 20 %, sempre que l’interessat renunciï a 
qualsevol acció o recurs contra la sanció. Igualment podrà efectuar pagament 
voluntari, el que podrà derivar en una segona reducció acumulativa del 20%. El 
pagament de l’import reduït, dins el termini concedit per al·legacions sense efectuar-
ne, suposarà la tàcita renúncia a exercir cap acció o recurs contra la sanció, 
esdevenint aquesta definitiva i admesa.  
 
ANNEX  SANCIONS juny 2021 
 

1) Sr. Alexander Acosta López amb NIF núm. 46482479P va resultar ser 
propietari i/o conductor d’un gos de raça Stafforshire de nom Thor segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana. 

 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 2093 en data 06/06/2021 a les 
20:30 hores a Plaça Puigcerdà, varen advertir els fets sancionables, tipificables com 
les infraccions següents:   
 

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent,  
d) i  per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes als articles 7 
de la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,8€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

2) Sr. Jordi Elian Loor Coveña, amb NIF. núm. 46992398V va resultar ser 
propietari i/o conductor d’un gos de raça Stafforshire de nom Gorgut segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 
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Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 2083 en data 08/06/2021 a 
les 00.30hores al carrer Córdoba, núm. 5, varen advertir els fets sancionables, 
tipificables com les infraccions següents:   
 
a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent,  
d) i  per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes als articles 7 
de la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,8€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució 
 

3) Sr. Eric Manuel Vargas Núñez amb NIF. núm. 47796286D propietari i/o 
conductor d’un gos de raça Stafforshire de nom Noel segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona: 

 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 1699 en data 21/06/2021 a les 
23:10hores al Vistalegre, 25, varen advertir els fets sancionables, tipificables com les 
infraccions següents:   
 

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent,  
d) i  per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes als articles 7 
de la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,8 €. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució 

 
4) Sr. Jose Antonio Castillo Vásquez amb NIF. núm. 51288258Y va resultar ser 
propietari i/o conductor d’un gos de raça Stafforshire de nom Leonidas segons 
acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, 
pels motius que s’expressen: 
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L’Agent amb número de carnet professional 2030 i 1473 en data 24/06/2021 a les 
07:40hores al Carrer Vistalegre, 25, va advertir els fets sancionables com infracció 
per: 
 

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal 
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent,  
d) i  per portar el gos deslligat i sense morrió. 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes als articles 7 
de la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,8 €. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 

... 
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’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓI 
 
Urgent primer.- Aprovar la segona modificació del contracte de prestació 
dels serveis de neteja de les escoles, dependències i establiments municipals 
durant el 2021-2022, adjudicat a Eulen, S.L. 
 

Aprovar 2a modificació contracte  
de neteja de les escoles i establiments  
municipals. 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
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... 
 
Vista la contractació amb les següents característiques: 
 
Naturalesa: Serveis 
Objecte del contracte: Prestació dels serveis de neteja de les escoles, 
dependències i establiments municipals 
Adjudicatari: Eulen S.A. 
Acord d’adjudicació: Va ser aprovat pel Ple en sessió de data 22 de març de 
2018 
Durada del contracte: El termini d’execució serà del 7 de maig de 2018 fins el 6 
de maig de 2022 
Pressupost de licitació: 14.245.197,92 euros, IVA exclòs 
Import d’adjudicació: 13.918.011,27 euros, IVA exclòs 
Percentatge de baixa de l’adjudicatari: 2,3% 
Característiques de la modificació: 2ª ampliació del servei de neteja del 
Centres educatius 
Import de la 1a modificació: 271.598,24.-euros IVA exclòs 
Import de la 2a modificació: 237.262,00.- euros IVA exclòs 
Import total del contracte amb les modificacions: 14.426.871,51.-euros, IVA 
exclòs  
Augment de les modificacions respecte el pressupost d’adjudicació: 
3,6561275175 
Durada de la modificació: del 13 de setembre de 2021 al 6 de maig de 2022. 
 
Vist el contracte modificat de prestació dels serveis de neteja de les escoles, 
dependències i establiments municipals, el pressupost del qual una vegada 
aplicada la baixa (2,3%) és de 13.918.011,27 euros. Aquesta 2ª modificació 
representa un augment d’un 1,7047119405% amb respecte el pressupost 
d’adjudicació. 
 
Vist l’informe del departament d’Espai Públic de data 25 de juliol de 2021 que 
consta a l’expedient, referent a la necessitat d’ampliar el contracte, reforçant 
la neteja i desinfecció dels centres educatius, com a forma de combatre la 
proliferació de la infecció pandèmica produïda per la COVID-19  a partir del dia 
13 de setembre  de 2021 “Atès que la situació derivada de la pandèmia COVID-
19 no ha finalitzat i que es preveu que segueixi present durant el curs escolar 
2021-2022, per tal de mantenir els espais ben nets i desinfectats dels Centres 
Educatius es considera necessari disposar d’un reforç de neteja de 5h i 15 
minuts (5,25h) poder donar aquest servei als Centres escolars pel curs escolar 
2021-2021, i fins a finalització del contracte vigent del Servei de Neteja, 
generalment en horari de matí, a partir del proper inici de curs previst pel dia 
13 de setembre de 2021” i en base al pressupost presentat pel contractista per 
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als reforços de neteja per covid-19 mitjançant instància amb registre 
d’entrada número 28791 de data 15 de juliol de 2021 i aclaració de l’oferta 
segons instància d’entrada 29065 de data 16 de juliol de 2021. 
  
Vist l’informe emès al respecte per la Cap del Departament de Contractació, la 
Secretària General i l’Interventor. 
 
Vist que el tràmit d’audiència al contractista, EULEN S.A., pel termini de deu 
dies s’ha de tenir per fet, atesa l’acceptació expressa de l’adjudicatari que 
consta a l’expedient. 
 
Vist el plec de clàusules administratives particulars del contracte, i en especial 
la seva clàusula 1.1, que diu “l’òrgan de contractació podrà introduir-hi 
modificacions en el contracte, degudes a l’augment, la reducció i la supressió 
dels edificis relacionats a l’Annex I del Plec Tècnic, la substitució d’uns per 
altres o la modificació de les freqüències”. 
 
Vist el plec de condicions generals del contracte i en especial la seva clàusula 
52. 
 
Atesa la urgència per a la tramitació del present expedient, ja que l’inici de la 
seva execució és el 13 de setembre de 2021, inici del curs escolar. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per acord plenari de data 2 de 
juliol de 2019, publicat al Butlletí Oficial de la província de data 18 de juliol de 
2019, el Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Economia i Administració proposa 
l’adopció dels presents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la modificació del següent contracte en vigor: 
 
Naturalesa: Serveis 
Objecte del contracte: Prestació dels serveis de neteja de les escoles, 
dependències i establiments municipals 
Adjudicatari: Eulen S.A. 
Acord d’adjudicació: Va ser aprovat pel Ple en sessió de data 22 de març de 
2018 
Durada del contracte: El termini d’execució serà del 7 de maig de 2018 fins el 6 
de maig de 2022 
Característiques de la modificació: 2ª ampliació del servei de neteja del 
Centres educatius 
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Import de la 1a modificació: 271.598,24.-euros IVA exclòs 
Import de la 2a modificació: 237.262,00.- euros IVA exclòs 
Import total del contracte amb les modificacions: 14.426.871,51.-euros, IVA 
exclòs 
Augment de les modificacions respecte el pressupost d’adjudicació: 
3,6561275175 
Durada de la modificació: del 13 de setembre de 2021 al 6 de maig de 2022. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual amb aplicació 
als exercicis i pels imports següents:  
 
Exercici    Partida Pressupostària    Import (IVA inclòs) 
 
2021 0112.9330C.2270000, CPS Neteja Centres    106.915,17.-euros 
2022 0112.9330C.2270000, CPS Neteja Centres    180.171,85.-euros 
       
      Total: 287.087,02,.euros (IVA inclòs) 
 
Subordinat al crèdit que es consigni en els respectius Pressupostos 
 
Quart.- Ampliar la garantia definitiva en 11.863,10.- euros de conformitat 
amb l’article 8 del Plec de clàusules administratives particulars. 
 
Cinquè.- Formalitzar aquest contracte en document administratiu de 
conformitat amb el que disposa l’article 156 del RDL 3/2011, de 14 de 
novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (TRLCSP). 
 
Sisè.- Comunicar les dades relatives a la modificació d’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 el TRLCSP, i 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 a EULEN S.A., i al departament d’Espai 
Públic. 
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Vuitè.- Donar compte a la següent Comissió Informativa d’Economia i 
Administració. 

... 
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 minuts, de la qual s’estén la 
present acta, que és signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi, el 
Secretari General Accidental, que ho certifico. 
 
 
 

 
 
Diligència: Per a fer constar que el present document correspon a la transcripció parcial de l’acta 
aprovada en la sessió de la Junta de Govern Local celebrada en data 17 de setembre 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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