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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

ACTA NÚM. 21/2021 

 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT, 
CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 1 D’OCTUBRE  DE 2021. 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les nou hores i trenta minuts, del 
dia 1 d’octubre de dos mil vint-i-u, es reuneixen a la sala de sessions d’aquest 
Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada al efecte en els termes legalment 
establerts, els membres integrants de la Junta de Govern Local que a 
continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la 
Presidència del senyor Alcalde, i assistits per mi, la Secretària General. 
 
 

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

 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ  
 
Punt catorzè.- Desestimar el recurs de reposició presentat per l’empresa 
AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L. contra l’acord de la Junta de Govern 
Local de data 28 de maig de 2021, pel qual es resol la imposició a AYTOS 
SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L. d’una penalitat de 23.548,40 €, per infracció 
greu del contracte. 
 

Desestimar recurs de reposició  
de AYTOS SOLUCINES INFORMATICAS S.L. 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i Administració 
, que textualment diu: 
... 
 
Vist l’expedient instruït per la contractació amb les següents característiques: 
 
Objecte del contracte: Adquisició i la implantació d’un sistema global d’administració 
electrònica, de gestió d’expedients – tràmits, document electrònic, de gestió de tributs i 
de recaptació i població per a l’ajuntament de Cornella de Llobregat, adequat en tots 
els seus extrems a la legislació per raó de la matèria. 
Tramitació: Ordinària. 
Procediment d’adjudicació: Obert- Harmonitzat. 
Forma d’adjudicació: Oferta econòmica més avantatjosa. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de maig de 2021 es resol, 
entre d’altres, la imposició a AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L. d’una penalitat 
de 23.548,40 euros (corresponent al 3% del cost del projecte), per infracció greu del 
contracte, segons apartat 15.b del Plec de Prescripcions Tècniques, per no disposar de 
mòdul o de la totalitat de plataforma durant 24 hores, en base a l’informe del Cap de 
l’Àrea de Gestió d’Informàtica i la Cap Executiva de Serveis Generals, on es posa de 
manifest que es va produir una incidència greu que no permetia treballar amb el mòdul 
anomenat Firmadoc que afecta la tramitació d’expedients administratius, fet que es va 
posar en coneixement de l’empresa responsable el dia 15 de març de 2021 a les 8:33 
hores del matí via correu electrònic i a les 9:10 hores via trucada al servei tècnic d’Aytos 
segons número de trucada 1025657. Els avisos es van anar succeint en diverses 
ocasions durant tot aquell dia informant que no es podien realitzar tramitacions 
administratives i que aquest fet paralitzava les tasques administratives de 
l’Ajuntament. La situació persistia el dia 16 de març de 2021, i els avisos a Aytos es van 
seguir efectuant, fins que a les 14:01 hores la incidència es va resoldre. 
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Vist que en  data 7 de juliol de 2021 AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L. presenta 
recurs de reposició contra l’esmentat acord d’imposició de penalitat on sol·licita la 
revocació de la penalitat imposada. 
 
Vist l’informe emès pel Cap de l’Àrea de Gestió d’Informàtica i la Cap Executiva de 
Serveis Generals, de data 28 de juliol de 2021, al qual es proposa la desestimació del 
recurs presentat, el text literal del qual figura al final de la present resolució com a 
Annex I. 
 
Vist l’informe emès al respecte per l’Advocada de Contractació i la Cap del 
Departament de Contractació, en data 1 de setembre de 2021, al qual es proposa la 
desestimació del recurs presentat, el text literal del qual figura al final de la present 
resolució com a Annex II. 
 
Vist que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa d’Economia i 
Administració. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que va 
tenir lloc el 2 de juliol de 2019, el President de la Comissió Informativa de Presidència i 
Economia a proposta del Tinent d’Alcalde d’Economia i Administració proposa 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Desestimar el recurs de reposició presentat per la representació de l’empresa 
AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L. en data 7 de juliol de 2021 (RGE 27423), 
contra l’acord de Junta de Govern Local de data 28 de maig de 2021, pel qual es resol, 
entre d’altres, la imposició a AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L. una penalitat de 
23.548,40 euros ( corresponent al 3% del cost del projecte), per infracció greu del 
contracte, segons apartat 15.b del Plec de Prescripcions Tècniques, per no disposar de 
mòdul o de la totalitat de plataforma durant 24 hores, pels motius senyalats als 
informes que s’acompanyen com a annex I i II al present acord. 
 
Segon.- Notificar el present acord a AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU, al Cap de 
l’Àrea de Gestió d’Informàtica i a la Cap Executiva de Serveis Generals. 
 
ANNEX I 
 
“INFORME RECURS DE REPOSICIÓ PER INCOMPLIMENTS DE CONTRACTE PER 
L’ADQUISICIÓ I LA IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA GLOBAL D’ADMINISTRACIÓ 
ELECTRÒNICA  
 
Atès el recurs de reposició presentat en data 7 de juliol de 2021 amb número 2021-
27423-E de Registre General d’Entrada per l’empresa Aytos Solucions Informáticas SLU, 
en endavant Aytos, al respecte de la penalització per incompliment del  vigent 
contracte d’adquisició i la implantació d’un sistema global d’administració electrònica, 
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de gestió d’expedients – tràmits, document electrònic -, de gestió de tributs i de 
recaptació i població per a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, adequat en tots els 
seus extrems a la legislació aplicable per raó de matèria, adjudicat a l’empresa Aytos 
Soluciones Informáticas SLU.  
 
Atès el motiu número 1 del recurs presentat al respecte de la falta de prova, s’informa: 
 
- Tal com tenen acreditat en el seu sistema la trucada número 1025657 qualificada 

com a greu i paralitzant va provocar deixar inoperativa tota la tramitació 
administrativa de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat durant els dies 15 i 16 de 
març de 2021. 
 

- La solució realitzada per part d’Aytos el dia 16 de març de 2021 va ser reinstal·lar 
la versió dels mòduls de FIRMADOC, ACCEDE i PORTAL. 
 

- Atès la incidència i la solució realitzada, queda acreditat que va ser el programari 
d’Aytos el que va provocar l’aturada de la tramitació administrativa de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 

 
Atès el motiu número 3, al respecte de la proporcionalitat de la penalitat, s’informa: 
 

- El mòdul FIRMADOC, és el mòdul de tramitació d’expedients administratius i 
signatura de documents, és a dir, és el mòdul principal de l’objecte del contracte i 
de la tramitació administrativa de l’Ajuntament, el no funcionament d’aquest 
mòdul paralitza tota l’activitat de tramitació administrativa de l’Ajuntament i 
dels seus òrgans de govern. 
 

- Atès que el plec de prescripcions tècniques, apartat 15. PENALITZACIONS PER 
INCOMPLIMENTS TÈCNICS, indica entre d’altres com a incompliment greu la 
següent infracció:  

 
Punt 15.a  
La no disponibilitat de qualsevol mòdul o de la totalitat de la plataforma durant 24h  
 

- Atès que segons s’estableix a l’apartat 15.b les sancions greus es penalitzen amb 
un 3% del cost del projecte  

 
- Atès que al plec tècnic, estableix a diferents parts del document, que quan parla de 

projecte es refereix a la totalitat dels mòduls i serveis necessaris per l’execució del 
contracte, tal com indica el punt 10 EXECUCIÓ DEL PROJECTE del plec tècnic, i on 
queda definit que el projecte son tots els mòduls, migracions i serveis necessaris 
per posar en marxa tots els mòduls.  
Atès també que al punt 8 REQUERIMENT FUNCIONALS del plec tècnic, es detallen 
tant els requeriments funcionals que han de resoldre’s mitjançant la solució que es 
planteja en aquest projecte, així com tots els mòduls i els serveis necessaris del 
contracte. 
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Qui subscriu el present, proposa:  
 
Primer.- Que no s’admetin els motius 1 i 3 al·legats per part de l’empresa Aytos. 
 
Segon.- Que segons s’estableix a l’apartat 15.b les sancions greus s’han de penalitzar  
amb un 3% del cost del projecte.  
 
Tercer.- Que l’esmentat projecte es va adjudicar per un import de total, amb la 
modificació del contracte realitzada, de 784.946,81 euros IVA exclòs el que suposa 
imposar una sanció per un import de 23.548,40 euros.  
 
ANNEX II  
 
“ASSUMPTE: Resolució del recurs de reposició interposat per la representació de 
l’empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L. en data 7 de juliol de 2021 (RGE 
27423), contra l’acord de Junta de Govern Local de data 28 de maig de 2021, pel qual 
es resol, entre d’altres, la imposició a AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L. una 
penalitat de 23.548,40 euros ( corresponent al 3% del cost del projecte), per infracció 
greu del contracte, segons apartat 15.b del Plec de Prescripcions Tècniques, per no 
disposar de mòdul o de la totalitat de plataforma durant 24 hores. 
 

I. ANTECEDENTS 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 5 d’octubre de 2017, es va 
adjudicar el contracte per a l’adquisició i implantació d’un sistema global 
d’administració electrònica i de gestió d’expedients- tràmits, documents electrònics, de 
gestió de recaudació i població, per a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat l’esmentat 
contracte a l’empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU, per un import 
d’adjudicació de 717.446,81 euros, IVA exclòs. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 24 de gener de 2020 , s’aprova una 
modificació d’aquest contracte amb les característiques d’un augment del 9,41% del 
preu del contracte, ascendint d’aquesta manera l’import total del contracte amb la 
modificació a 784.946,81 euros, IVA exclòs. 
 
Per Decret de l’Alcaldia número 2019/1826, de data 29 d’abril de 2019, es nomena 
funcionari interí al senyor Òscar Toledano López en qualitat de Tècnic de Sistemes 
Informàtics i se l’adscriu al lloc de treball de Tècnic Adjunt al Cap d’Àrea de Gestió 
Informàtica. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de maig de 2021 es resol, entre 
d’altres, la imposició a AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L. d’una penalitat de 
23.548,40 euros (corresponent al 3% del cost del projecte), per infracció greu del 
contracte, segons apartat 15.b del Plec de Prescripcions Tècniques, per no disposar de 
mòdul o de la totalitat de plataforma durant 24 hores, en base a l’informe del Cap de 
l’Àrea de Gestió d’Informàtica i la Cap Executiva de Serveis Generals, on es posa de 
manifest que es va produir una incidència greu que no permetia treballar amb el mòdul 
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anomenat Firmadoc que afecta la tramitació d’expedients administratius, fet que es va 
posar en coneixement de l’empresa responsable el dia 15 de març de 2021 a les 8:33 
hores del matí via correu electrònic i a les 9:10 hores via trucada al servei tècnic d’Aytos 
segons número de trucada 1025657. Els avisos es van anar succeint en diverses 
ocasions durant tot aquell dia informant que no es podien realitzar tramitacions 
administratives i que aquest fet paralitzava les tasques administratives de 
l’Ajuntament. La situació persistia el dia 16 de març de 2021, i els avisos a Aytos es van 
seguir efectuant, fins que a les 14:01 hores la incidència es va resoldre. 
 
Que l’esmentat acord va ser posat a disposició , mitjançant la plataforma Enotum,  a   
AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L. en data 3 de juny de 2021. Que l’empresa 
accepta l’esmentada notificació en data 7 de juny de 2021. 
 
En  data 7 de juliol de 2021 AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L. presenta recurs de 
reposició contra l’esmentat acord d’imposició de penalitat on sol·licita la revocació de 
la penalitat imposada. 
 
II.- OBJECTE DEL RECURS I NORMATIVA PLICABLE. 
 
El recurs de reposició es basa en tres extrems: 

 
1. Manca de prova en relació a l’incorrecte funcionament de sistema els dies 15 i 16 de 

març de 2021. 
2. Manca de culpabilitat i presumpció d’inocència. 
3. Desproporcionalitat de la penalitat que es pretèn aplicar, ja que caldria aplicar la 

sanció en relació a un dels mòduls, no sobre la totalitat del contracte. 
 
En resposta als seus arguments: 
 

1. De conformitat amb l’informe del Cap de l’Àrea de Gestió informática de data 28 de 
juliol de 2021, queda acreditat al sistema de AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, 
S.L., trucada número 1025657, qualificada com a greu i paral·litzant, que va 
provocar deixar inoperativa tota la tramitació administrativa de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat durant els dies 15 i 16 de març de 2021.  La solució realitzada 
per part d’AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L., en data 16 de març de 2021 va 
ser la de reinstal·lar la versió dels mòduls FIRMADOC, ACCEDE i PORTAL. Atès la 
incidència i la solució realitzada, queda acreditat que va ser el programari d’Aytos, 
el que va provocar l’aturada de la tramitació administrativa de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, el que també reconeix la pròpia empresa al motiu tercer del 
seu recurs de reposició. (S’acompanya justificant de comunicació de la incidència). 
 

2. Al recurs presentat únicament es declara la manca de prova respecte a l’existència 
de l’errada del sistema i l’impediment de l’ús del servei implementat. En cap 
moment, AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L., nega l’existència de la trucada 
número 1025657, ni tampoc nega que hagi tornat a instal·lar la versió dels moduls 
FIRMADOC, ACCEDE i PORTAL, cosa que va fer per tal de solventar l’errada del 
sistema. 
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Hi ha una clara i directa relació de causalitat entre els danys produïts a aquesta 
Administració i l’errada en el sistema per part de AYTOS SOLUCIONES 
INFORMATICAS, S.L. 

 
3. De conformitat amb l’informe del Cap de l’Àrea de Gestió informática de data 28 

de juliol de 2021, el modul FIRMADOC és el mòdul de tramitació d’expedients 
administratius i signatura de documents, és a dir, és el mòdul principal de l’objecte 
del contracte i de la tramitació administrativa de l’Ajuntament. El no 
funcionament d’aques mòdul paral·litza tota l’activitat de tramitació 
administrativa de l’Ajuntament i dels seus òrgans de govern. 
 

Això es el que va succeir els dies 15 i 16 de març de 2021. 
 
La finalitat  principal de contracte licitat i adjudicat a AYTOS SOLUCIONES 
INFORMATICAS, S.L. era la de fer un canvi en el sistema de tramitació dels expedients 
administratius i un canvi en la gestió de l’Ajuntament amb els ciutadans. És a dir, era el 
passar d’expedients en paper, a expedients en suport digital. El mòdul FIRMADOC és el 
mòdul que permet fer això. Per aconseguir aquesta finalitat, l’Ajuntament va realitzar 
una compra global a un únic proveïdor de totes les eines que garantissin un 
funcionament correcte i fluid del sistema, ja que la compra a diferents proveïdors 
hauria pogut donar problemes de compatibilitat i de manca de coordinació. Per tant, 
l’objecte del contracte és l’adquisició d’un únic software complert i no un conjunt de 
mòduls. 
 
El plec de prescripcions tècniques, apartat 15 –penalitzacions per incompliments 
tècnics- senyala, entre d’altres, com a incompliment greu la infracció: 
-a. La no disponibilitat de qualsevol mòdul o de la totalitat de la plataforma durant 24 
hores. 
 
L’apartat 5b) estableix que les sancions qualificades com greus es penalitzaran amb un 
3% del cost del projecte.   
 
Ara bé, el plec de prescripcions tècniques, apartat 15 –penalitzacions per 
incompliments tècnics- senyala, entre d’altres, com a incompliment greu la infracció: 
-a. La no disponibilitat de qualsevol mòdul o de la totalitat de la plataforma durant 24 
hores. 
 
L’apartat 5b) estableix que les sancions qualificades com greus es penalitzaran amb un 
3% del cost del projecte.   
 
Per això, la penalitat no haurà de veure’s minorada, ja que el plec de prescripcions 
tècniques, senyala, de forma clara, que el projecte es refereix a la totalitat dels mòduls i 
serveis necessaris  per a l’execució del contracte (punt 10 plec tècnic -execució del 
projecte-, i on queda definit que el projecte són tots els mòduls, migracions i serveis 
necessària per posar en marxa tots els mòduls). 
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A la vegada reiterar que amb el no funcionament d’aquest mòdul durant els dies 15 i 
16 de març la tramitació dels expedients administratius de tot l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat, va quedar PARAL·LITZADA, sense poder donar tràmit a cap instància ni 
sol·licitud, el que és extremadament greu per al funcionament d’un ens local i afecta 
directa i de forma molt negativa a l’Ajuntament i als ciutadans de Cornellà de 
Llobregat. 
 
III.- CONCLUSIONS 
 
Per tot això, cal desestimar el recurs de reposició presentat per la representació de 
l’empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L. en data 7 de juliol de 2021 (RGE 
27423), contra l’acord de Junta de Govern Local de data 28 de maig de 2021, pel qual 
es resol, entre d’altres, la imposició a AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L. una 
penalitat de 23.548,40 euros ( corresponent al 3% del cost del projecte), per infracció 
greu del contracte, segons apartat 15.b del Plec de Prescripcions Tècniques, per no 
disposar de mòdul o de la totalitat de plataforma durant 24 hores. 
 
IV.- ORGAN COMPETENT PER A L’ADOPCIO DE L’ACORD. 
 
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, el President de la 
Comissió Informativa de Presidència i Economia, a proposta del Tinent d’Alcalde 
d’Economia i Administració”. 
 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Punt quinzè.- Revocar el Decret de l’alcaldia núm. 2020/3121, de data 26 
d’octubre, només pel que respecta a l’aprovació de la liquidació núm. 
44/2020 girada al Sr. Jorge Francisco Cabeza Mejías en relació a l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana de l’immoble ubicat 
al carrer Marquès de Cornellà 114, esc. 2, 4rt - 2ª. 
 

Revocar l’aprovació de la  
liquidació núm. 44/2020 girada  
al Sr. Jorge Francisco Cabeza Mejías 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i Administració 
, que textualment diu: 
... 
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. Jorge Francisco Cabeza Mejías amb Registre General 
d’Entrada núm. 13435 de data 1 d’abril de 2021, en el qual, entre d’altres, al·lega la 
nul·litat de ple dret de la liquidació d’IIVTNU núm. 44/2020 i la liquidació núm. 
59/2020, perquè no té cap dret sobre l’herència de la causant Sra. Maria Trinidad 
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Rodríguez Cabezas en relació a la transmissió de l’immoble ubicat a c/ Marquès de 
Cornellà, 114, esc. 2, 4r 2a d’aquesta ciutat. 
 
Vistes les actuacions que consten a la Unitat d’Inspecció Tributària respecte a 
l’interessat, incoades amb l’expedient núm. 35/2020 per a la regularització de l’impost 
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana corresponent a la finca 
del carrer Marquès de Cornellà, 114, esc. 2, 4r 2a  de Cornellà de Llobregat, del qual va 
derivar la liquidació de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana núm. 000044/2020 per import de 2.487,86 euros  i en relació a l’expedient 
sancionador núm. 94/2020, incoat per infracció tributària en relació a la regularització 
esmentada, i del qual va derivar la imposició d’una sanció per import de 1.075,93 
euros, amb liquidació núm. 000059/2020. 
 
Atès que l’interessat ha aportat certificat d’últimes voluntats i últim testament de la 
causant, on es declarava com a hereu universal el seu fill Sr. Ignacio Cabeza Rodríguez. 
 
Vist, doncs, que l’interessat no ha adquirit per herència cap dret respecte als béns de la 
causant, respecte a l’immoble del carrer Marquès de Cornellà, 114, esc. 2, 4r 2a. 
 
Vist que la liquidació núm. 000044/2020 i la liquidació núm.  000059/2020 van ser 
notificades a l’interessat en dates 11/11/2020 i que actualment consten pendents de 
pagament. 
 
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’Ârea de Gestió Tributària al respecte i signat en data 
12 d’agost 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.- Revocar el Decret de l’Alcaldia núm. 2020/3121 de data 26 d’octubre 2020 
només pel que respecta a l’aprovació de la liquidació núm. 000044/2020 per import de 
2.487,86 euros, girada al Sr. Jorge Francisco Cabeza Mejías en l’expedient regulador 
núm. 35/2020 en relació a l’impost sobre increment del valors dels terrenys de 
naturalesa urbana de l’immoble ubicat al carrer Marquès de Cornellà, 114, esc. 2, 4r 2a  
de Cornellà de Llobregat, d’aquesta ciutat. 
 
Segon.- Revocar el Decret de l’Alcaldia núm. 2020/3061 de data 22 d’octubre de 2020, 
mitjançant el qual en l’expedient sancionador núm. 94/2020 es va imposar a Jorge 
Francisco Cabeza Mejías una sanció per import de 1.075,93 euros per infracció 
tributària respecte a la regularització de l’impost sobre increment del valors dels 
terrenys de naturalesa urbana esmentada, girant-se la liquidació-rebut núm. 
000059/2020. 
 
Tercer.- Anul·lar la liquidació núm. 000044/2020 per import de 2.487,86 euros girada a 
l’interessat per la regularització esmentada. 
 
Quart.- Anul·lar  la liquidació-rebut núm. 00059/2020 per import de 1.075,93, 
corresponent a la sanció tributària  esmentada. 
 
Cinquè.- Procedir a l’arxiu de l’expedient regulador  núm. 35/2020 i de l’expedient 
sancionador núm. 94/2020, ambdós incoats en relació amb l’impost sobre increment 
del valors dels terrenys de naturalesa urbana de l’immoble al carrer Marquès de 
Cornellà, 114, esc. 2, 4r 2a d’aquesta ciutat. 
 
Sisè.- Concedir al Sr. Jorge Francisco Cabeza Mejías 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. 
 
Setè.- Notificar el present acord al Sr. Jorge Francisco Cabeza Mejías,  pel seu 
coneixement i efectes. 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Punt setzè.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit núm. 2/2021. 
 

Aprovar l’expedient de  
reconeixement de crèdit núm. 2/2021. 
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Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i Administració 
, que textualment diu: 
... 
 
Vistes les sol·licituds de les Àrees de Presidència, de Política Territorial i Espai Públic, 
Cultura i Comunicació i Economia i Administració, referents al reconeixement de crèdit 
per un import total de 3.294,73 euros. 
 
Atès el que estableix l’article 60.2 del RD 500/90, de 20 d’abril. 
 

Vist l’informe de l’Interventor General. 
 
Atès que l’adopció del present acord és competència de la Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions plenàries acordades en sessió de data 2 de juliol de 2019,  que 
va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 18 de juliol de 
2019, el Tinent d’Alcalde i Regidor Delegat d’Economia i Administració proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents  

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar el reconeixement de les factures d’exercicis anteriors número  2/2021 
per un import total de 3.294,73 euros, segons el següent detall: 

 

 

ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI 
PÚBLIC         
Partida 
pressupòstaria Descripció partida Proveïdor/Creditor Núm. Fact. Data doc. Import 

0112.3230B.622
0003 

CONSTRUCCIÓ SALA 
POLIVANT CEIP 
L'ARENY (CR) 

BUREAU VERITAS 
INSPECCIÓN Y 
TESTING, S.L.U. 
(abans E.C.A) EI19321799 14/03/2019 2.999,95 

Total Manteniment i Serveis       2.999,95 

TOTAL ÀREA         2.999,95 

ÀREA DE CULTURA I COMUNICACIÓ         

Partida Descripció partida Proveïdor/Creditor Núm. Fact. Data doc. Import 

ÀREA PRESIDÈNCIA           
Partida 
pressupòstaria 

Descripció 
partida Proveïdor/Creditor Núm. Fact. Data doc. Import 

0001.9220B.2200003 
SUBM. PETIT 
MATERIAL (CR) 

EL CORTE INGLÉS, 
S.A. 00955588287 22-12-20 69,55 

Total Alcaldia         69,55 

TOTAL ÀREA         69,55 
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pressupòstaria 

0662.3321A.221
9901 

ALTRES 
SUBMINISTRAMENTS
/XBC (CR) 

EDEN SPRINS 
ESPAÑA, S.A.U. 

75/0411152
9 31/07/2020 36,30 

0662.3321A.221
9901 

ALTRES 
SUBMINISTRAMENTS
/XBC (CR) 

EDEN SPRINS 
ESPAÑA, S.A.U. 

75/0414262
1 30/09/2020 36,30 

0662.3321A.221
9901 

ALTRES 
SUBMINISTRAMENTS
/XBC (CR) 

EDEN SPRINS 
ESPAÑA, S.A.U. 

75/0415843
0 31/10/2020 17,60 

0662.3321A.221
9901 

ALTRES 
SUBMINISTRAMENTS
/XBC (CR) 

EDEN SPRINS 
ESPAÑA, S.A.U. 

75/0417362
5 30/11/2020 7,43 

Total Cultura         97,63 

TOTAL ÀREA         97,63 

            

ÀREA D'ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ         
Partida 
pressupòstaria Descripció partida Proveïdor/Creditor Núm. Fact. Data doc. Import 

0771.9340A.221
0504 

SUBM. AIGUA 
FONTS/TRESORERIA 
(CR) 

EDEN SPRINS 
ESPAÑA, S.A.U. 

74/0031615
4 17/03/2020 6,60 

Total Tresoreria         6,60 
Partida 
pressupòstaria 

Descripció 
partida Proveïdor/Creditor Núm. Fact. Data doc. Import 

0778.1500A.2210402 

VESTUARI SERV. 
JUR. I 
ADM./TERRITOR
I I SOST. (CR) 

EL CORTE INGLÉS, 
S.A. 00955588287 22/12/2020 121,00 

Total  Contractació          121,00 

TOTAL ÀREA         127,60 

TOTAL         3.294,73 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
PROPOSTES DE L'ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC  
 
Punt dissetè.- Aprovar la revisió del cànon de la concessió administrativa de 
l’ús privatiu dels terrenys municipals situats al carrer Albert Einstein, 
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destinats a l’explotació d’un hotel, atorgada a l’empresa Accor Hoteles 
España. S.A. 
 

Aprovar la revisó de la concessió  
administrativa de l’ús privatiu dels terrenys 
situats al carrer Albert Einstein 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i Espai 
Públic, que textualment diu: 
... 
 
Vist el Plec de Condicions Jurídics i Econòmic-Administratius que regeix la concessió 
administrativa de l’ús privatiu dels terrenys municipals situats al carrer Albert Einstein, 
destinats a l’explotació d’un hotel, adjudicada a l’Empresa “Accor Hoteles España, 
Societat Anònima”, i en especial el seu article número sis, relatiu a la revisió de preus, 
del que resulta que el cànon serà  revisable anyalment  en base al Índex de Preus al 
Consum de l'exercici anterior. 
 
Atès que el Índex de Preus de Consum corresponent al període  juliol 2020/ juliol 2021 
és del 2,9%, segons dades facilitades per l'Institut Nacional d'Estadística. 
 
Vist l’informe del Cap del Departament de Patrimoni. 
 
Atès que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa de Territori i 
Medi Ambient. 
 
Atès que l’ adopció d’ aquest acord és competència d’ aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que va 
tenir lloc el 2 de juliol de 2019 i que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
data 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió Informativa de Territori i Medi 
Ambient a proposta del Tinent d’Alcalde de Política Territorial i Espai públic, proposa 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la revisió del cànon de la concessió administrativa de l’ús privatiu dels 
terrenys municipals situats al carrer Albert Einstein, destinats a l’explotació d’un hotel, 
atorgada a l’empresa “Accor Hoteles España, Societat Anònima”, mitjançant  acord 
plenari de data  25 de Juny de 1998, per variació de l'Índex de Preus al Consum 
corresponent al període Juliol 2020/Juliol 2021 en un 2,9 %, i que suposa una diferència 
anyal de 1.430,63.- euros, restant establert al cànon anyal de l’esmentada concessió, 
en la quantitat de 50.762.64.- euros anyals, i això amb efectes de l’1 d’agost de 2021. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’Empresa “Accor Hoteles España, Societat 
Anònima”,  i  la Intervenció Municipal. 
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Tercer.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I SALUT 
 
Punt divuitè.- Aprovar el text literal de la pròrroga del Conveni de 
col·laboració interadministrativa entre el Departament de Drets Socials de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per a la 
prestació del servei al Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç. 
 

Aprovar el conveni per a la  
prestació del servei al Centre de  
Desenvolupament i Atenció Precoç. 
 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Polítiques Socials i 
Salut, que textualment diu: 
... 
 
Atès que, en data 25 de juliol de 2019, es va signar el conveni de col·laboració 
interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per a la prestació del 
servei al centre de desenvolupament infantil i atenció precoç de Cornellà de Llobregat 
(CDIAP). 
 
Vist que, segons estableix el pacte sisè del conveni la vigència d’aquest és des de l’1 de 
gener fins al  31 de desembre de 2019, i que pot ser prorrogat amb pròrrogues 
expresses per anys successius per un període fins a 4 anys addicionals, d’acord amb 
l’art. 49h.2n. de la Llei 40/2015, d’1 octubre, de Règim jurídic del sector públic. Així 
doncs serà prorrogable fins el 2023. 
 
Atès la proposta presentada per la Generalitat de Catalunya que té com a objecte 
prorrogar aquest conveni per a l’any 2022. 
Vist la Memòria Justificativa de la Cap de l’Àrea de Gestió de Polítiques de Família, 
prevista a l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim  jurídic del sector 
públic, i vist l’informe del Cap Administratiu d’Educació, Família, Política Social, 
Ocupació i Salut Pública. 
 
Atès que l’adopció d’aquest Acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària del 2 de 
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juliol de 2019, publicat al Butlletí Oficial de la Província de 18 de juliol,  la Presidenta 
delegada de la Comissió Informativa de Polítiques Socials i Comunitàries, a proposta de 
la Regidora delegada d’Educació, Joventut i Acció Ciutadana una vegada dictaminat 
per la Comissió, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents,  
  

ACORDS 
  
Primer.- Aprovar la pròrroga del Conveni de col·laboració interadministrativa entre el 
Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat per a la prestació del servei al centre de desenvolupament infantil i 
atenció precoç (CDIAP) de Cornellà de Llobregat per a l’any 2022, 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.- Comunicar el present acord a les restants parts signants de la pròrroga pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposen la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.  
 
Quart.- Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració i cooperació 
de la Generalitat, acompanyat d’una còpia de la seva formalització, dins dels tres 
mesos següents a aquesta, en els termes i als efectes previstos a la Resolució de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 2017, mitjançant comunicació 
electrònica en compliment de l’article 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 
Pròrroga del Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de 
Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
per a la prestació del servei al centre de desenvolupament infantil i atenció precoç 
(CDIAP) Cornellà de Llobregat, 
 
Barcelona, 
 
REUNITS 
 
D’una part, _______________________________________, consellera del 
Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, en ús de les atribucions 
que li confereix el Decret 22/2021, de 26 de maig, pel qual es nomenen el vicepresident 
del Govern i els consellers i les conselleres dels departaments de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb l’art. 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, 
procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 
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I de l’altra, ___________________________, alcalde president de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, CIF P0807200A,  que actua en nom i representació de l’esmentat 
ajuntament, en ús de les facultats atribuïdes en virtut de l’article 53 1a) del text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i facultat per l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data                      
i assistit per la senyora Carmen Alonso Higuera, Secretària General de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, als efectes de fe pública previstos per l’article 3.2 del Real Decret 
128/2018, de 16 de març, que dóna fe de l’acte. 
 
INTERVENEN 
 
Ambdues parts, en l'exercici de les funcions que els hi estan legalment atribuïdes, 
reconeixent- ne recíprocament la capacitat legal necessària i obligant-se en els termes 
d'aquest document. 
 
EXPOSEN 
 
Primer – Que el 25 de juliol de 2019 es va signar el conveni de col·laboració 
interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per a la prestació del 
servei d’atenció precoç al CDIAP de Cornellà. 
 
Segon.- Que el pacte sisè del conveni estableix la vigència des de l’1 de gener fins el 31 
de desembre de 2019, i que pot ser prorrogat amb pròrrogues expresses per anys 
successius per un període fins a 4 anys addicionals, d’acord amb l’art. 49h.2n. de la llei 
40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic. Així doncs serà prorrogable 
fins el 2023. 
 
Tercer.- Que es voluntat de les parts subscriure la pròrroga d’aquest conveni per a l’any 
2022, entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per a la prestació del servei d’atenció precoç a 
Cornellà de Llobregat ( Barcelona ) 
 
PACTES 
 
Primer.- Objecte: 
 
Es prorroga amb efectes des de l’1 de gener i fins el 31 de desembre de 2022 el conveni 
de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Drets Socials  de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per a la prestació del 
servei d’ atenció precoç. 
 
Segon.-  Facturació 
 
L’entitat trametrà la facturació de les hores d’atenció per mesos vençuts, al 
Departament de Drets Socials, dins dels 5 primers dies del mes següent, amb la relació 
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de les hores realitzades d’atenció. El Servei de Recursos Aliens un cop comprovada i 
conformada la liquidació li donarà el tràmit reglamentàriament establert per tal que es 
pugui efectuar el seu pagament. 
 
D’acord amb l’ORDRE TSF/230/2019, de 18 de desembre, per la qual s'actualitzen el 
cost de referència, el mòdul social i el copagament de les prestacions no gratuïtes, 
s'actualitza el cost de referència de les prestacions gratuïtes, i es modifiquen l'Ordre de 
20 d'abril de 1998 i l'Ordre BSF/130/2014, de 22 d'abril, es regularitza el mòdul 
d’atenció precoç . 
 
D’acord amb el Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de 
caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i a la seva Disposició 
transitòria d’aplicació retroactiva de l’aplicació dels nous imports establerts en l’ annex 
2 d’aquest Decret llei, l’actualització del mòdul de 34,82 € te efecte retroactiu, a partir 
de l’1 de gener de 2020. 
 
Servei  d’Atenció  Precoç  
 
 Preu € / hora (sense IVA) 

Servei 2020 2021 

Atenció Precoç 34,82 34,82 

 
El Departament abonarà els següents imports per les estades reals, inclosos tots els 
conceptes, i d’acord amb els imports vigents: 
 
 
Vigència 1 gener - 31 desembre 2022  
Servei Hores Preu € / hora 

(sense IVA) 
Import màxim € 
(sense IVA) 

Posició pressupostària  

CDIAP 
Cornellà 

 
10.644 

 
34,82 

 
370.624,08 

D/251000200/315L/00 
00 

Total 370.624,08 € 

 
L’entitat manifesta, mitjançant declaració responsable. que disposa de les 
certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que s’adscriuran a 
l’execució del conveni, per  exercir  professions,  oficis  o  activitats  que  impliquin  
contacte  habitual  amb menors, no han estat condemnades per sentència ferma per 
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. 
 
Aquesta declaració haurà de ser novament presentada per l’entitat, sempre que 
s’incorporin noves persones en l’execució del conveni que es trobin en la referida 
situació. 
 
Quan s’actualitzi el cost de referència o modifiquin les tarifes vigents durant la vigència 
dels convenis, aquestes noves tarifes seran aplicables des de la seva entrada en vigor, 
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sense que s’hagi de modificar el conveni, o la pròrroga, ajustant-se l’import de les 
reserves pressupostàries al nou import. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Punt dinovè.- Aprovar el text literal del Conveni de cooperació entre el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
en relació al Transport Adaptat de la Comarca del Baix Llobregat pel període 
2021-2024. 
 

Aprovar el conveni en relació  
al Transport Adaptat de la Comarca 
del Baix Llobregat 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Polítiques Socials i 
Salut, que textualment diu: 
... 
 
Atès que, en data 8 de juny de 2021, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, va 
trametre, mitjançant EACAT, esborrany relatiu al Conveni de Cooperació entre el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en relació 
al transport adaptat de la comarca del Baix Llobregat pel període 2021-2024.  
 
Atès que l’objecte del conveni és regular les condicions de servei i econòmiques que el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat prestarà en relació als serveis sol·licitats per 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en relació al transport adaptat de la comarca del 
Baix Llobregat per a persones amb mobilitat reduïda i/o dificultats per utilitzar el 
transport públic, amb l’objectiu de millorar la situació la situació familiar, social i de 
relació amb l’entorn d’aquestes persones. 
 
Vist les competències municipals regulades a l’article 31 i concordants de la Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials a Catalunya, i als articles 67.e) del Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, que atribueix als municipis de més de 50.000 habitants 
competències en matèria de transport adaptat. 
 
Vist que, d’acord amb compromís setè del conveni, la vigència d’aquest abasta des de 
l’1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2024. De manera que aquest acord 
tindrà una eficàcia retroactiva atès el que disposa l’article 39.3 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públics. 
 
Atès la Memòria Justificativa del Cap de l’Àrea d’Acció Social. 
 
Atès l’article 39.3 de la Llei 39/2015, d’u d’octubre de Procediment administratiu comú, 
per el qual excepcionalment es pot atorgar eficàcia retroactiva als actes.  
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Vist l’informe del Cap Administratius d’Educació, Família, Política Social, Ocupació i 
Salut Pública. 
 

Atès que l’adopció d’aquest Acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions en matèria Plenària acordades per aquest Ajuntament en 
sessió plenària el 2 de juliol de 2019, publicat al Butlletí Oficial de la Província de 18 de 
juliol, la Presidenta de la Comissió Informativa de Polítiques Socials i Comunitàries, a 
proposta de la Regidora Delegada de l’Àrea de Polítiques Socials, Igualtat i Salut,  
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents,   

 
ACORDS 

 
Primer.-  Aprovar el Conveni de Cooperació entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en relació al Transport Adaptat de la Comarca 
del Baix Llobregat, pel període 2021-2024, lli facultar al Sr. Antonio Balmón Arévalo, 
l’Alcalde de Cornellà de Llobregat, assistit de la Secretària General d’aquest Corporació, 
la Sra. Carmen Alonso Higuera, per a la seva formalització mitjançant la subscripció del 
document, el text literal del qual figura al final del present acord. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de trenta-sis mil sis-cents cinc euros amb 
setanta cèntims (36.605,70 euros) en concepte de aportació al finançament del 
transport adaptat fix i esporàdic per a l’exercici 2021 a càrrec de la partida 
pressupostària 0332 2311A 4650000 C.Ccal Baix Llobregat/Transport Adaptat. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a les restants parts signants de l’addenda. 
 
Quart.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposen la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.  
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració i cooperació 
de la Generalitat, acompanyat d’una còpia de la seva formalització, dins dels tres 
mesos següents a aquesta, en els termes i als efectes previstos a la Resolució de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 2017, mitjançant comunicació 
electrònica en compliment de l’article 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 
CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT I 
L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT EN RELACIÓ AL TRANSPORT ADAPTAT DE 
LA COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT, PEL PERÍODE 2021-2024. 
 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, a 
 
 
La Sra. Eva Maria Martínez Morales, Presidenta del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, i en virtut de les facultats que li confereix l’acord de la Junta de Govern en 
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sessió celebrada el dia 31 de maig de 2021, assistida pel Secretari Accidental d’aquest, 
Sr. Lluís González Roig, que dóna fe de l’acte. 
 
El Sr. Antonio Balmón Arévalo, Alcalde de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en 
virtut de les facultats que li confereix l’acord de Junta de Govern en sessió celebrada el 
......................................, 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. 
 
MANIFESTEN 
 
PRIMER.- Que per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat 
en sessió celebrada el dia 31 de maig de 2021 s’ha aprovat el conveni de cooperació 
entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en 
relació al TRANSPORT ADAPTAT DE LA COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT, pel període 2021-
2024. 
 
SEGON.- Que, segons la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, és 
competència dels consells comarcals i municipis de més de cinquanta mil habitants 
(aquests últims en concordança amb el Decret Legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya) la 
prestació de serveis de transport adaptat. 
 
TERCER.- Que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant sengles convenis de 
col·laboració amb diferents ajuntaments de la comarca, mitjançant acord plenari de 
data 29 de setembre de 1992 va procedir a l’establiment del primer transport adaptat 
per a persones amb mobilitat reduïda de la comarca entre diferents municipis del 
territori i centres del Baix Llobregat i el Barcelonès, que progressivament, ha anat 
incorporant noves rutes i serveis. 
 
QUART.- Que per a la prestació dels diferents serveis contemplats en el present 
conveni la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat ha anat aprovant 
per procediments de concurs públic, segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 
contractes del sector públic, de la contractació dels diferents serveis de transport 
adaptat de la comarcal del Baix Llobregat, així com els corresponents plecs de 
clàusules econòmiques i administratives particulars i els plecs de prescripcions tècnics 
reguladors dels diferents procediments, així com la normativa reguladora d’alguns 
serveis. 
 
CINQUÈ.- Que, prèviament al procés d’adjudicacions d’aquest servei, els 
Ajuntaments de l’àmbit del conveni del transport adaptat de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (en endavant AMB) han sol·licitat els serveis i comunicat la seva adhesió a la 
proposta presentada pel Consell Comarcal en relació al servei de transport adaptat per 
a persones amb mobilitat reduïda i/o dificultats per utilitzar el transport públic, que 
inclou el servei de transport col·lectiu FIX i el servei de transport individual ESPORÀDIC. 
 
SISÈ.- Que ambdues parts subscriuen aquest document de col·laboració en matèria de 
transport adaptat de la comarca del Baix Llobregat en funció dels serveis sol·licitats de 
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mutu acord i amb subjecció als següents: 
 

COMPROMISOS PRIMER.- Objecte del conveni. 
L’objecte d’aquest  conveni  es regular les condicions de servei i econòmiques que el 
Consell Comarcal  del  Baix Llobregat prestarà en relació als serveis sol·licitats per 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en relació al  transport adaptat de la comarca 
del Baix Llobregat per a persones amb mobilitat reduïda i/o dificultats per utilitzar el 
transport públic, amb l’objectiu de millorar la situació familiar, social i de relació amb 
l’entorn d’aquestes persones. 
 
Els serveis de transport adaptat gestionats pel Consell Comarcal del Baix Llobregat 
es divideixen en dos tipus de serveis: 
 
Servei de transport adaptat col·lectiu FIX:   aquest servei atén a un tipus de 
desplaçaments fixos, reiteratius en origen, destinació i horari, de manera que poden 
ser fàcilment programats amb anticipació. Són desplaçaments normalment diaris per 
assistència a centres o tallers ocupacionals, centres especials de treball, centres de dia 
o altres centres especials, tots ells de caire públic o concertat. 
 
Ateses les seves característiques són susceptibles d’un tractament col·lectiu, organitzat 
en rutes establertes prèviament. 
 
Els/Les  usuaris/es  potencials  d’aquest  servei  hauran  d’estar  en  possessió  del  
certificat  de  reconeixement  de discapacitat i tenir limitacions greus de mobilitat o 
presentar algun trastorn greu de conducta que impossibiliti l’ús d’un transport públic. 
 
No serà necessària la possessió del certificat de reconeixement de discapacitat en el 
cas de que la persona tingui més de 65 anys d’edat o li faltin tres mesos per a complir-
los. 
 
El circuit a seguir per la persona que vulgui ser beneficiària d’aquest tipus de transport 
serà cursar la seva sol·licitud mitjançant els serveis socials (o serveis específics) del seu 
municipi de residència i seran aquests els encarregats de verificar, i custodiar la 
documentació exigida a tal efecte. Com a conseqüència, l’interlocutor directe per a 
qualsevol consulta, dubte, incidència,... serà sempre l’Ajuntament on s’ha cursat la 
sol·licitud. 
 
Aquesta sol·licitud s’haurà de tramitar mitjançant una fitxa model en format 
electrònic facilitada pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, emplenada íntegrament 
amb totes les dades requerides i enviada per a la seva validació. 
 
Per la seva part, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, un cop comprovat que el/la 
potencial usuari/a compleix tots els requisits, autoritzarà l’alta i enviarà la fitxa a 
l’operador de transport corresponent, qui analitzarà la ruta que sigui més apropiada i 
estudiarà la seva situació actual per tal de poder incorporar a aquesta nova persona 
usuària. 
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Un cop l’empresa de transport comuniqui al Consell Comarcal  del Baix Llobregat la 
data en la que es podria començar el  servei,  aquest  ho  notificarà  a  l’Ajuntament  
corresponent  perquè  pugui  avisar  a  l’interessat/da,  tot  i  que  els transportistes 
també es posaran directament en contacte amb l’usuari/a o els seus familiars per a 
concretar els horaris i lloc de recollida. 
 
Que donada la tipologia de les persones a qui es presta aquest servei, i per tal 
d’incrementar la qualitat i l’eficàcia, tots els operadors han d’incloure la figura del/ de 
l’acompanyant en tots i cadascun del vehicles que prestin el servei que regula el 
present conveni. 
 
Les condicions de prestació poden modificar-se per aprovació de reglaments futurs 
 
Servei de transport adaptat individual ESPORÀDIC (Transport a la demanda), aquest 
servei per les seves característiques atén a un tipus de desplaçaments majoritàriament 
esporàdics i individuals, no recurrents, amb multiplicitat d’orígens i destinacions, i que, 
en general, no es poden programar fàcilment amb molta antelació, entre municipis 
de l’àmbit del conveni de l’AMB. 
 
Actualment el servei està consolidat des del 2006, pels municipis del que abans era 
la primera corona del transport (Castelldefels, Cornella de Ll., El Prat de Ll., Esplugues 
de LL, Gavà, Sant Boi de Ll., Sant Feliu de Ll., Sant Joan Despí i Viladecans) i entre 
aquests municipis i Barcelona o l’Hospitalet de Llobregat. La incorporació de 12 
ajuntaments més (el que abans era la segona corona del transport), a partir de 
gener de 2019, dins del conveni amb l’AMB, fa que aquests ajuntaments puguin 
també en breu sol·licitar el servei de transport adaptat Esporàdic, un cop s’aprovi una 
nova licitació, amb la previsió d’inici a gener del 2022. 
 
Per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal, en data 23 de gener de 2006, es 
va aprovar la “Normativa d’ús del servei esporàdic de transport especial per a persones 
amb mobilitat reduïda al Baix Llobregat”, i que en data 19 de juliol de 2010, es va 
aprovar la primera modificació d’aquesta normativa d’ús, i en data 22 de juliol de 
2013 la segona, per tal d’adaptar-la als corresponents plecs de clàusules 
administratives i tècniques particulars del nous concursos i a aquells aspectes de 
funcionament que durant els 15 anys de servei han variat, on s’estableixen les 
condicions d’accés al servei, i que, posteriorment, han subscrit els Ajuntaments 
participants d’aquest conveni de col·laboració. Per donar cabuda als municipis de la 
segona corona del transport es farà una tercera modificació a partir del gener de 2022. 

 
Els ajuntaments sol·licitants d’aquest servei faran difusió de la normativa d’ús del 
transport adaptat esporàdic davant les persones amb mobilitat reduïda tributàries 
d’utilitzar el servei. Aquestes hauran d’acceptar en tot moment les condicions de la 
normativa, així com les modificacions que es puguin derivar en un futur. 
 
Que els horaris de prestació, durant tots els dies de l’any, s’han d’ajustar al següent detall: 
- un microbús adaptat de les 7:00 a les 24:00 
 
Tindrà condició de transport interurbà, i no es podrà utilitzar com a transport amb 
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finalitat escolar i tampoc si la finalitat és el desplaçament per rebre atenció sanitària 
urgent sempre que aquesta pugui estar coberta per altres serveis públics. 
 
Els usuaris potencials d’aquest servei hauran d’estar en possessió del certificat de 
reconeixement de discapacitat i superar el barem de mobilitat reduïda, i a més hauran 
de complir com a mínim, un dels següents requisits: 
 
1.   Ser usuari/a de cadira de rodes 
2.   Fer servir crosses o bastons per caminar 
3.   Presentar una insuficiència respiratòria greu 
4.   Presentar una insuficiència o malaltia cardíaca greu 
5.   Presentar algun trastorn greu de conducta que impossibiliti l'ús d'un transport 
públic 
 
La no acreditació de qualsevol d’aquests requisits comporta la no concessió de la 
condició d’usuari/a del transport adaptat esporàdic. 
 
Aquest tipus de servei no comporta la figura de la persona acompanyant, si la 
persona usuària el necessita haurà l’haurà d’aportar ella. 
 
El circuit a seguir per la persona que vulgui ser beneficiària d’aquest tipus de transport 
serà cursar la seva sol·licitud mitjançant els serveis socials (o serveis específics) del seu 
municipi de residència i seran aquests els encarregats de verificar, i custodiar la 
documentació exigida a tal efecte. Com a conseqüència, l’interlocutor directe per a 
qualsevol consulta, dubte, incidència,... serà sempre l’Ajuntament on s’ha cursat la 
sol·licitud. 
 
Aquesta sol·licitud s’haurà de tramitar mitjançant una fitxa model en format 
electrònic facilitada pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, emplenada íntegrament 
amb totes les dades requerides i enviada per a la seva validació. 
 
Per la seva part, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, un cop comprovat que el 
potencial usuari compleix tots els requisits, autoritzarà l’alta i per tant l’usuari/a ja 
podrà fer ús del servei trucant al telèfon de contacte. 
 
SEGON.- Obligacions de l’Ajuntament. 
L’Ajuntament  de Cornellà de Llobregat actua en base a les competències que li atorga 
l’acord municipal i mitjançant  el present conveni de col·laboració es compromet al 
pagament de les despeses de transport adaptat segons els serveis sol·licitats i en base 
a la proposta econòmica aprovada per la junta de Govern del Consell Comarcal i queda 
exhaurit de qualsevol altre responsabilitat no contemplada en el propi document. 
 
TERCER.- Obligacions del Consell Comarcal del Baix Llobregat 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat actua en base a les competències que li atorga 
l’acord de la Junta de Govern de data 31 de maig de 2021, i mitjançant el present 
conveni de col·laboració es compromet a gestionar els serveis de transport adaptat 
sol·licitats per l’ajuntament i a presentar cada any com a mínim d’un ANNEX 
ECONÒMIC I DE SERVEI,  on constin els serveis demanats i el cost a pagar per 
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l’ajuntament en cada exercici. 
 
 
QUART.- Compromisos econòmics i partides pressupostàries. 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat es compromet a aportar la quantitat 
establerta per a cada exercici en l’annex econòmic i de servei, amb càrrec a la partida 
pressupostària número 0332 2311A 4650000 (CComarcal Baix Llobregat/Transport 
Adaptat). La partida pressupostària del Consell Comarcal del Baix Llobregat serà la 
número 2310 22300. 
 
L’aportació econòmica del Consell Comarcal es derivarà, i estarà condicionada, pel 
Conveni de col·laboració subscrit amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per al 
finançament del transport adaptat a diferents municipis de la nostra comarca. 
 
 
CINQUÈ.- Comissió de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni 
Es constituirà una Comissió de seguiment integrada per un/una representant de 
l’ajuntament de Cornellà de Llobregat i un/una representant del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat. 
 
En  general  la  Comissió  s’encarregarà  del  seguiment,  la  vigilància  i  el  control  de  
l’execució  del  conveni  dels compromisos adquirits pels signants, i on es resoldran 
els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar . 
 
SISÈ.-  Protecció de dades de caràcter personal. 
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, per a una finalitat diferent de la que 
aquí s’estableix. De la mateixa manera es comprometen a guardar estricte  
confidencialitat i sigil respecte de les dades de caràcter personal de les quals tinguin 
coneixement per raó de l’execució 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. 
Les dades personals es conservaran d’acord amb els terminis establerts al marc 
normatiu regulador dels serveis realitzat per part de les entitats signats i no seran 
cedies a tercers excepte obligació legal. 
Ambdues parts podran en qualsevol moment exercir els drets d’accés, rectificació, 
supressió, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant escrit dirigida a: 
 
Per part del CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT, el contacte del Delegat de 
Protecció de Dades és: 
dpd@elbaixllobregat.cat 
 
Per part de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat el contacte del Delegat de Protecció 
de Dades és: 
delegatdades@aj-cornella.cat 
 
En cas de disconformitat amb el tractament també tenen dret a presentar una 
reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades competent (apdcat.gencat.cat). 
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Així mateix, en quant a l’Ajuntament ostenta la condició d’encarregat de tractament 
les dades que accedeix per compte del Consell Comarcal en la seva qualitat de 
responsable, es signa el perceptiu acord regulador de la figura d’encarregat de 
tractament que s’inclou en aquest document com annex: CONVENI REGULADOR DE LA 
FIGURA D’ENCARREGAT/A DE TRACTAMENT. 
 
SETÈ.- Vigència del conveni. 
La vigència inicial d’aquest conveni abasta des de l’1 de gener de 2021 fins el 31 de 
desembre de 2024. En cas d’haver 
transcorregut aquest termini sens 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 Llei 40/2015, d’1 d’octubre , de Règim 
Jurídic del Secor Públic, 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, i 
formalitzant-lo amb idèntiques solemnitats, amb un límit màxim de quatre anys. 
 
VUITÈ.- Causes d’extinció del conveni. 
Seran causes d’extinció d’aquest conveni les següents: 
 
a) el transcurs del termini de vigència previst del conveni sense que s’hagi acordat la 
seva pròrroga b) el mutu acord entre les parts 
c) l’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per alguna de les parts d) la 
impossibilitat d’assolir l’objecte o la finalitat prevista 
e) decisió judicial declaratòria de la nul·litat de conveni 
f) qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista al conveni o a altres lleis. 
 
NOVÈ.- Incompliment del conveni. 
En 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 per tal de determinar les obligacions i compromisos 
indemnitzables. 
 
 
DESÈ.- Interpretació del conveni. Resolució de controvèrsies. Naturalesa 
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. 
 
El present conveni es regeix pel que disposen 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 
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d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, del Règim jurídic del sector públic; els articles 303 i 311 del 
Decret 197/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals; sent competent la jurisdicció Contenciós-Administrativa per a la 
resolució de les qüestions que puguin plantejar-se en el compliment dels pactes 
establerts i no es puguin resoldre de comú acord en la Comissió de Seguiment. 
 
ONZÈ.- Modificació del conveni 
Les modificacions que alterin el contingut del present conveni hauran de ser aprovades 
de mutu acord i formalitzat per totes les parts, en un document que s’adjuntarà a 
aquest conveni i en formarà part a tots els efectes. 
 
DOTZÈ.- Liquidació del conveni 
En cas d’extinció del conveni, si hi ha compromisos pendents d’execució, ja siguin de 
tipus tècnic o econòmic, l’acord de la Comissió de Seguiment de rescissió del conveni 
haurà de preveure  la forma de cancel·lació dels compromisos pendents. 
 
TRETZÈ.- Publicitat i transparència 
Una vegada formalitzat el present conveni i, d’acord amb el que disposa l’article 110.3 
de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, així com en compliment de la Llei 
 
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern i de l’article 8.1 apartat f de la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, 
aquest conveni es publicarà en l’espai web corporatiu o els portals de transparència i 
caldrà complir amb les obligacions establertes de publicitat per mitjà del Registre de 
convenis de col·laboració i cooperació de a Generalitat de Catalunya. 
 
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. 
 
ANNEX: CONVENI REGULADOR DE LA FIGURA D’ENCARREGAT/A DE TRACTAMENT 
 
 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, a 
 

 
EXPOSEN 

 
1. Objecte de l’encàrrec del tractament 
 
Mitjançant les presents clàusules, s’habilita a l’Ajuntament Cornellà de Llobregat 
encarregat/da del tractament, per a tractar per compte del CONSELL COMARCAL DEL 
BAIX LLOBREGAT, responsable del tractament, les dades de caràcter personal 
necessàries per prestar el servei de TRANSPORT ADAPTAT DEL BAIX LLOBREGAT. 
 
El tractament consistirà en prestar el servei de transport adaptat que implicarà tenir 
accés a les dades de les persones usuàries i de les persones de contacte pel període 
2021-2024. 
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 Concreció dels tractaments a realitzar: 
 
 x Recollida   Registre  
  Estructuració  x Modificació  
  Conservació   Extracció 

 x          Consulta                     
 
 Comunicació per transmissió 

 
 Difusió x Interconnexió 
 Confrontació  Limitació 
 Supressió  Destrucció 

 Altres:                      x Comunicació 
 
 
2. Identificació de la informació afectada 
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest 
encàrrec, el CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT responsable del tractament, 
posa a disposició de l’encarregada del tractament, la informació relativa a les 
persones usuàries del servei: nom complet, adreça i telèfon de contacte dels/de les 
usuaris/es, informació relativa a la seva discapacitat necessària per oferir 
correctament el servei, així com les dades de les persones de contacte o 
autoritzades al respecte dels/de les usuaris/es. 
 
3. Duració 
El present acord té una duració vinculada a la prestació del servei. 
Amb la finalització del present contracte, l’encarregat del tractament ha de retornar 
al responsable les dades personals i suprimir qualsevol còpia que estigui en el seu 
poder. 
 
4. Obligacions de l’encarregat/da del tractament 
L’encarregat/da del tractament i tot el personal al seu càrrec, es compromet a: 
 

- Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la 
seva inclusió, només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec. En cap cas 
podrà utilitzar les dades per a finalitats pròpies. 

- Tractar les dades d’acord amb las instruccions del/de la responsable del 
tractament. 

- Si l’encarregat/da del tractament considera que alguna de les instruccions 
infringeix el RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de 
dades de la Unió Europea o dels Estats membres, l’encarregat informarà 
immediatament al responsable. 

- Portar, per escrit, un registre de totes les categories  d’activitats  de  
tractament  efectuades per  compte  del responsable, que contingui: 
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- El nom i les dades de contacte de l’encarregat o encarregats i de cada 

responsable per compte del que actuï l’encarregat/da, i, en el seu cas, del 
representant del responsable o de l’encarregat/da i de la persona 
delegada de protecció de dades. 

- Les categories de tractaments efectuades per compte de cada responsable. 
- En el seu cas, les transferències de dades personals a un tercer país o 

organització internacional, inclosa la identificació  d’aquest tercer país o 
organització  internacional  i,  en el cas de les  transferències exposades a 
l’article 49 apartat 1, paràgraf segon del RGPD, la documentació de garanties 
adequades. 

- Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
relatives a: La pseudoanimització i el xifrat de dades personals. 

- La capacitat  de garantir la confidencialitat, integritat,  disponibilitat  i 
resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. 

- La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de 
forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic. 

- El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les 
mesures tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat del tractament. 

- No  comunicar  les  dades  a  terceres  persones,  llevat  que  es  tingui  
l’autorització  expressa  del responsable del tractament, en els supòsits 
legalment admissibles. 

- L’encarregat/da pot comunicar les dades a altres encarregats del 
tractament del mateix responsable, d’acord amb les instruccions del 
responsable. En aquest cas, el responsable identificarà, de forma prèvia i per 
escrit, l’entitat a la que s’han de comunicar les dades, les dades que s’han 
de comunicar i les mesures de seguretat que s’han d’aplicar per a procedir a 
la comunicació. Si l’encarregat ha de transferir dades personals a un tercer 
país o a una organització internacional, en virtut del Dret de la Unió Europea 
o dels Estats membres que li sigui aplicable, informarà al responsable 
d’aquesta exigència de manera prèvia, llevat que el Dret ho prohibeixi per 
importants raons d’interès públic. 

- Subcontractació. No subcontractar cap de les prestacions que formen part de 
l’objecte d’aquest contracte que comportin el tractament de dades personals, 
llevat els serveis auxiliars necessaris pel normal funcionament dels serveis de 
l’encarregat. Si fos necessari subcontractar algun tractament, aquest fet 
s’haurà de comunicar prèviament, i per escrit al responsable, amb una 
antelació de UN MES, indicant els tractaments que es pretenen subcontractar 
i identificant de forma clara i inequívoca l’empresa subcontractista i les seves 
dades de contacte. La subcontractació podrà dur-se a terme si el responsable 
no manifesta la seva oposició en el termini de temps establert. El 
subcontractista, que també tindrà la condició d’encarregat del tractament, 
està obligat igualment a complir les obligacions establertes en aquest 
document per l’encarregat del tractament i les instruccions que dicti el 
responsable. Correspon a l’encarregat inicial regular la nova relació de forma 
que el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, 
obligacions, mesures de seguretat...) i amb els mateixos requisits formals 
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que ell, en el que es refereix a l’adequat tractament de les dades personals i 
a la garantia dels drets de les persones afectades. En el cas d’incompliment 
per part del sots-encarregat, l’encarregat inicial seguirà sent plenament 
responsable davant del responsable en el referent al compliment de les 
obligacions. 

- Mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal a les 
que hagi tingut accés, com a conseqüència del present encàrrec, fins i tot 
després de que finalitzi el seu objecte. 

- Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es 
comprometin, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat, i 
a complir les mesures de seguretat corresponents, de les que han d’informar-
li convenientment. 

- Mantenir  a  disposició  del  responsable  la  documentació  acreditativa  del  
compliment  de  l’obligació establerta a l’apartat anterior. 

- Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals 
de les persones autoritzades per tractar dades personals. 

- Assistir al responsable del tractament en la resposta a l’exercici dels drets de: 
 
1. Accés, rectificació, supressió i oposició. 
2. Limitació del tractament 
3. Portabilitat de dades 
4. A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l’elaboració 
de perfils.) 
 
Quan les persones afectades exerceixin els drets d’accés, rectificació, supressió i 
oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de 
decisions individualitzades automatitzades, davant de l’encarregat del tractament, 
aquest ha de comunicar-ho per correu electrònic a la direcció del responsable 
d’aquest contracte. La comunicació ha de fer-se de forma immediata, i en cap cas 
més enllà del dia laborable següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament, en el 
seu cas, amb altres informacions que puguin ser rellevants per a resoldre la sol·licitud. 
 

- Dret d’informació. Correspon al responsable facilitar el dret d’informació en el 
moment de la recollida de les dades. Notificació de violacions de la seguretat 
de les dades. L’encarregat del tractament notificarà al responsable del 
tractament, sense dilació indeguda, i en qualsevol cas abans del termini 
màxim de 24 hores, i a través de l’adreça de correu del responsable les 
violacions de la seguretat de les dades personals que estiguin sota el seu 
càrrec de les que tingui coneixement, juntament amb tota la informació 
rellevant per a la documentació i comunicació de la incidència. 
 

No serà necessària la notificació quan sigui improbable que aquesta violació de la 
seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. 
Si es disposa d’ella es facilitarà, com a mínim, la informació següent: 
 
Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, 
inclòs, quan sigui possible, les categories i el número aproximat dels interessats 
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afectats, i les categories i el numero aproximat de registre de dades personals 
afectats. 
El nom i les dades de contacte del delegat de protecció de dades o d’un altre punt de 
contacte en el que es pugui obtenir més informació. 
Descripcions de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades 
personals. 
Descripció de les mesures adoptades o proposades per a posar remei a la violació 
de la seguretat de les dades personals, inclòs, si procedeix, les mesures adoptades 
per mitigar els possibles efectes negatius. 
Si no es possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en que no hi 
sigui, la informació es facilitarà de forma gradual sense dilacions indegudes. 

- Donar recolzament al responsable del tractament en la realització de les 
avaluacions d’impacte relatives a la protecció de dades, quan correspongui. 

- Donar recolzament al responsable del tractament en la realització de les 
consultes prèvies a l’autoritat de control, quan correspongui. 

- Posar  a  disposició del  responsable tota la informació  necessària  per  
demostrar  el  compliment  de les seves obligacions, així com per la 
realització de les auditories o les inspeccions que realitzin el responsable o 
un altre auditor autoritzat per ell. 

- Implantar les mesures de seguretat que permetin: 
 

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. Pseudoanimitzar 
i xifrar les dades personals, en el seu cas. 
 

- Designar un delegat de protecció de dades i comunicar la seva identitat i 
dades de contacte al responsable. 

- Destí de les dades. Retornar al responsable del tractament les dades de 
caràcter personal i, si procedeix, els suports on consten, una vegada 
complida la prestació. La devolució ha de comportar l’esborrat total de les 
dades existents als equips informàtics utilitzats per l’encarregat. No obstant, 
l’encarregat pot conservar una còpia, amb les dades degudament 
bloquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de l’execució de la 
prestació. 

 
5. Obligacions del responsable del tractament 
Correspon al responsable del tractament: 
1. Entregar a l’encarregat les dades a les que es refereix la clàusula 2 d’aquest 
document. 
2. Realitzar una avaluació de l’impacte en la protecció de dades personals de les 
operacions de tractament a realitzar per l’encarregat. 
3. Realitzar les consultes prèvies que corresponguin. 
4. Vetllar, de forma prèvia, i durant tot el tractament, pel compliment del RGPD per 
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part de l’encarregat. 
5. Supervisar el tractament, inclòs la realització d’inspeccions i auditories. 
 
 
ANNEX ECONÒMIC I DE SERVEI DEL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT I L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT EN 
RELACIÓ AL TRANSPORT ADAPTAT DE LA COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT. EXERCICI 
2021 
 
Els serveis sol·licitats per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat són: 
 
-Servei de transport adaptat col·lectiu Fix 
-Servei de transport adaptat individual Esporàdic 
 
 
DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS: 
 
-Servei de transport adaptat col·lectiu Fix: 
 
El nombre de places, els itineraris, el cost del servei i dels acompanyants, les 
aportacions del Consell Comarcal i de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en relació 
al transport adaptat FIX queda detallat en la següent taula: 

 
 

DADES SERVEI 
 

OPERADOR 
 

RUTA 
 

CENTRE DESTÍ 
 

MUNICIPI CENTRE 
 

PLACES 

UTE NORESTE-CERSA 102 Proa Esplugues de Llobregat 1 
AUTOCARES NORESTE, S.A. 202 Finestrelles Esplugues de Llobregat 2 
AUTOCARES NORESTE, S.A. 203 Josep Mas i Dalmau Sant Joan Despí 2 
AUTOCARES NORESTE, S.A. 205 Asproseat Sant Just Sant Just Desvern 7 
AUTOCARES CER, S.A. 302 Llar Joan Trias Barcelona 1 
AUTOCARES CER, S.A. 303 Aspace Montjuïc Barcelona 1 
AUTOCARES CER, S.A. 303 Bellvitge Barcelona 1 
AUTOCARES NORESTE, S.A. 305 Esclatec Barcelona 1 
AUTOCARES CER, S.A. 307 Aspace Badalona Badalona 2 
AUTOCARES CER, S.A. 308 Aspace Poblenou Barcelona 1 
UTE BAIX LLOBREGAT 401 Marquet Molins Sant Feliu de Llobregat 1 
TOTAL PLACES MUNICIPI DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 20 

 
 

  
COST RUTA 

 
APORTACIONS 

 
RUTA 

 
COST TOTAL 

 
COST SERVEI 

COST 
ACOMPANYANT 

APORTACIÓ 
CC 
(AMB) 

APORTACIÓ 
AJUNTAMENT 

102 5.565,18 4.813,63 751,55 3.947, 1.618,01 
202 12.741,82 9.670,13 3.071,69 7.929, 4.812,31 
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203 15.696,00 12.240,00 3.456,00 10.036, 5.659,20 
205 33.755,56 25.654,23 8.101,33 21.036, 12.719,09 
302 17.754,55 13.809,09 3.945,46 11.323, 6.431,09 
303 11.470,65 8.690,65 2.780,00 7.126, 4.344,32 
303 11.470,65 8.690,65 2.780,00 7.126, 4.344,32 
305 7.564,42 6.034,54 1.529,88 4.948, 2.616,10 
307 19.074,40 14.432,40 4.642,00 11.834, 7.239,83 
308 2.743,00 2.083,62 659,38 1.708, 1.034,43 
401 4.899,56 3.604,00 1.295,56 2.955, 1.944,28 

TOTAL 142.735,7
9 

109.722,9
4 

33.012,8
5 

89.972,
81 

52.762,98 
 

 

El cost previst de les rutes, és per rutes que s’efectuen tot l’any, de dilluns a divendres 
segons els calendaris publicats pels centres. Si alguna ruta tingués una duració menor 
o operés tota la setmana, s’indicaria en les dades del servei. 
 
Que qualsevol modificació que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat vulgui 
introduir en referència a noves rutes, horaris, itineraris, periodicitat o nombre de 
places, si s’escau, s’haurà de pactar prèviament amb el Consell Comarcal, qui haurà 
d’autoritzar-la en funció de la disponibilitat del servei, la disposició de finançament o 
qualsevol altre situació que no impliqui una disminució en la prestació de la resta de 
serveis objecte del present conveni. 
 
En cas que aquestes variacions suposin increment econòmic (per incorporació de 
noves rutes o per modificacions de les rutes existents per increment de places o 
canvis de recorregut que suposin un augment del temps utilitzat), o que suposin un 
cost menor de l’estipulat inicialment, la quantitat a pagar o a retornar és liquidarà en 
L’ANNEX ECONÒMIC I DE SERVEI de l’exercici següent. 
 
Que, en funció de les rutes establertes, les places utilitzades del transport adaptat 
FIX, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, com a beneficiari d’aquest servei de 
transport adaptat FIX, aportarà inicialment un 18% del cost del servei més el 100% 
de la repercussió del cost produït per les despeses dels acompanyants. 
 
Un cop finalitzat l’exercici i amb l’aportació definitiva de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona es regularitzarà a l’alta o a la baixa l’aportació de l’Ajuntament, que 
s’aplicarà en l’exercici següent 
 
-Servei de transport adaptat individual Esporàdic 
 
El pressupost total per a tots els serveis del transport adaptat ESPORÀDIC per 
l’exercici 2021, és de cent noranta-dos mil euros (192.000,00 €). Que el nombre 
màxim TOTAL de serveis per l’exercici 2021 és de sis mil (6.000 s.). 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, com a beneficiari d’aquest servei de transport 
adaptat esporàdic, aportarà inicialment un 18% del cost del servei. 
 
La distribució de serveis per municipi i les aportacions previstes inicialment del 
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transport adaptat ESPORÀDIC per l’exercici 2021 es mostra en la taula següent: 
 
 
 
 
 
 

 
 

MUNCIPI
S 

 
SERVEIS 

PREVISTOS 
PER MUNICIPI  

2021 

 
Aportació INICIAL 

PREVISTA  pel 
CONSELL COMARCAL 

2021 (AMB) 

Aportació INICIAL 
PREVISTA per 
AJUNTAMENT 

2021 
(abans de la 

compensació de CASTELLDEFELS 596 15.639,04 3.432,96 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT 741 19.443,84 4.268,16 
EL PRAT DE LLOBREGAT 1.193 31.304,32 6.871,68 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 792 20.782,08 4.561,92 
GAVÀ 452 11.860,48 2.603,52 
SANT BOI DE LLOBREGAT 622 16.321,28 3.582,72 
SANT FELIU DE LLOBREGAT 585 15.350,40 3.369,60 
SANT JOAN DESPÍ 359 9.420,16 2.067,84 
SANT JUST DESVERN 132 3.463,68 760,32 
VILADECANS 528 13.854,72 3.041,28 
TOTAL 6.000 157.440,00 34.560,00 

 
 

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, d’acord amb els diferents ajuntaments, té la 
potestat de fixar l’establiment d’un límit màxim de serveis de transport adaptat 
esporàdic per persona, l’aplicació d’una tarifa per la seva utilització o qualsevol altre 
tipus de limitació o modificació d’aquest servei. En aquest sentit, el Consell 
Comarcal comunicarà als ajuntaments signataris del present conveni les condicions 
d’ús dels serveis concrets i, per la seva banda, seran els propis ajuntaments els que 
les comunicaran als seus usuaris/es potencials. 

 

 

Que tot i havent un nombre previst de serveis de transport adaptat ESPORÀDIC per 
ajuntament, si algun del municipis requerís més serveis, en podrà fer un ús, sempre i 
quan no es superi el nombre màxim total anual de serveis (6.000 serveis). 
 
Un cop finalitzat l’exercici 2021, es durà a terme la regularització en l’aportació de 
l’exercici següent, tant a la baixa com l’alta, en funció del nombre real de serveis 
realitzats per cada Ajuntament. 
 
 
-Aportació del Consell Comarcal derivada del conveni amb l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona: 
 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat aportarà la quantitat inicial TOTAL que es 
detalla en la taula següent per municipi en concepte de participació en el 
finançament del transport adaptat FIX I ESPORÀDIC per a persones amb mobilitat 
reduïda vinculat al present conveni de col·laboració 2020-2023 de l’Àrea 
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Metropolitana de Barcelona, per a l’any 2021: 
 
 

 
 
 
MUNICIPI 

APROTACIÓ INCIAL 
CONSELL COMARCAL 

TRANSPORT 
ADAPTAT FIX 2021 

APORTACIÓ INICIAL 
CONSELL COMARCAL 

TRANSPORT 
ADAPTAT 

ESPORÀDIC 2021 

 
TOTAL APORTACIÓ 

INICIAL CONSELL 
COMARCAL 2021 

CASTELLDEFELS 64.043,8 15.639,0 79.682,89 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT 89.972,8 19.443,8 109.416,65 
EL PRAT DE LLOBREGAT 200.837,3 31.304,3 232.141,66 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 115.250,4 20.782,0 136.032,49 
GAVÀ 78.573,1 11.860,4 90.433,63 
SANT BOI DE LLOBREGAT 97.333,8 16.321,2 113.655,16 
SANT FELIU DE LLOBREGAT 50.940,6 15.350,4 66.291,07 
SANT JOAN DESPÍ 78.049,1 9.420,16 87.469,29 
SANT JUST DESVERN 5.766,57 3.463,68 9.230,25 
VILADECANS 136.118,1 13.854,7 149.972,85 

  TOTAL  916.885,9 157.440,0 1.074.325,94 
 
 

Aquesta aportació restarà condicionada al Conveni de col·laboració amb l’AMB, 
regulador del finançament del transport adaptat als municipis de la seva influència a 
la Comarca. 
 
 
Aportació econòmica de l’ajuntament: 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat aportarà, d’igual manera, la quantitat 
corresponent a la resta del finançament del transport adaptat a què fa referència 
aquest Conveni, que per a l’any 2021, ascendeix a trenta-sis mil sis-cents cinc euros 
amb setanta cèntims d’euro (36.605,70 €), tal i com es desprèn dels costos reflectits 
en les taules de dalt i la taula següent per municipis, i que recull la liquidació de 
l’exercici 2020 deguda a les variacions de rutes, usuaris o dies de servei del transport 
adaptat fix com de l’esporàdic, així com la regularització de l’aportació del 2020 
del Consell Comarcal. 

 
 

 
 
 
 
 

MUNICIPI
S 

 
 

TOTAL 
APORTACIÓ 
PREVISTA 

TRANSPORT 
ADAPTAT FIX I 

ESPORÀDIC 
2021 

 
TOTAL 

LIQUIDACIÓ 
PER ANULACIÓ 

DE DIES I/O 
RUTES, I/O 

MODIFICACIÓ 
SERVEIS 

 
 
REGULARITZACI

Ó DE 
L’APORTACIÓ 
DEL CONSELL 
COMARCAL 

2020 
(conveni 

TOTAL 
APORTACIÓ 

FINAL 
PREVISTA 

TRANSPORT 
ADAPTAT FIX I 

ESPORÀDIC 
2021 

(amb les 
liquidacions i CASTELLDEFELS 49.369,68 -4.297,21 -7.559,17 37.513,30 

CORNELLÀ DE LLOBREGAT 57.031,14 -9.095,12 -11.330,32 36.605,70 
EL PRAT DE LLOBREGAT 109.718,87 -30.009,57 -25.133,81 54.575,49 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 67.475,39 -28.422,37 -18.234,43 20.818,59 
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GAVÀ 59.782,44 -7.621,33 -9.948,38 42.212,73 
SANT BOI DE LLOBREGAT 68.211,21 -21.795,06 -12.479,65 33.936,50 
SANT FELIU DE LLOBREGAT 31.689,52 -13.997,73 -7.337,40 10.354,39 
SANT JOAN DESPÍ 42.567,72 -13.188,13 -10.091,93 19.287,66 
SANT JUST DESVERN 3.834,49 -7.671,88 -2.234,63 -6.072,02 
VILADECANS 95.538,79 -15.801,93 -16.657,72 63.079,14 
TOTAL 585.219,25 -151.900,33 -121.007,44 312.311,48 

 
... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Punt vintè.- Aprovar la Convocatòria dels Premis Ciutat de Cornellà de 
Llobregat 2022. 
 

Aprovar la Convocatòria dels  
Premis Ciutat de Cornellà de Llobregat 2022. 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
... 
 
ES RETIRA A PETICIO DEL DEPARTAMENT I S’INCOPORA COM URGENCIA. 

... 
 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
Tot seguit es fa avinent que hi ha assumptes que, tot i no ésser a l’Ordre del 
Dia, cal tractar atesa la seva urgència. Per això, i a proposta de l’Alcaldia-
Presidència, s’acorda per unanimitat declarar-los d’urgència, de conformitat 
amb el que disposa l’article 120 del Reglament Orgànic Municipal, i es passa a 
tractar els assumptes següents: 
 
 
PROPOSTES DE L'ÀREA D’EDUCACIÓ, JOVENTUT I ACCIÓ CIUTADANA 
 
Urgent primer.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat de sumar-se a la Campanya “Units per la Dislèxia” i a les Jornades 
Formatives “Millorem l’Educació”. 
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Sumars-se a la campanya  
Units per la Dislèxia 

 
Es llegeix la proposta del Tinenta d’Alcalde de l'Àrea d’ Educació, Joventut i 
Acció Ciutadana, que textualment diu: 
... 
 
Atès que Des de l’any 2008 se celebra la Campanya “Units per la Dislèxia”, i un any 
més l’Ajuntament Cornellà de Llobregat se suma a la celebració el proper dia 8 
d’octubre del Dia Internacional de la Dislèxia, amb el doble l’objectiu de donar 
visibilitat i garantir una educació i un futur en igualtat de condicions i oportunitats. 
S’il·luminarà simbòlicament la Torre de la Miranda i es dona el suport i col·laboració a 
AFDACAT (Associació de Famílies amb Nenes i Nens amb Dificultats d’Aprenentatge 
de Catalunya) per la realització de les III Jornades Formatives “Millorem l’Educació” 
els propers dies 22 i 23 d’octubre al Citilab, per tal de conscienciar sobre aquest 
trastorn invisible de l'aprenentatge, amb l'objectiu de donar visibilitat a les dificultats 
de les persones que tenen dificultats específiques d'aprenentatge i donar a conèixer la 
seva realitat a la resta de la societat. 
 
Atès l’article 50 de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència, preveu que els infants i els adolescents amb necessitats educatives 
especials han de rebre una formació educativa i professional que els permeti la 
integració social, el desenvolupament, la realització personal i l’accés a un lloc de 
treball en el context més normalitzat possible, i d’acord amb llurs espiracions i 
actituds. Els infants i adolescents tenen dret a gaudir d’un sistema d’educació 
inclusiu, amb accés a l’educació obligatòria en les mateixes condicions que els altres 
membres de la comunitat. 
 
Vist que La dislèxia és un trastorn de l'aprenentatge de la lectura i de l’escriptura, de 
caràcter persistent i específic, que no pot explicar-se únicament per l'edat mental, 
problemes de la precisió visual o una escolarització inadequada, segons el defineix 
l'Organització Mundial de la Salut. Segons estimacions a nivell mundial, l’afectació 
arriba a un 10% de la població. 
 
Atès la Memòria Justificativa de la Cap de l’Àrea de Gestió de Polítiques de Família.  
 
Vist l’informe del Cap Administratiu d’Educació, Família, Política Social, Ocupació i 
Salut Pública. 
 
Atès que l’adopció d’aquest Acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària del 2 
de juliol de 2019, publicat al Butlletí Oficial de la Província de 18 de juliol,  la 
Presidenta delegada de la Comissió Informativa de Polítiques Socials i Comunitàries, a 
proposta de la Regidora Delegada d’Educació, Joventut i Acció Ciutadana, una vegada 
dictaminat per la Comissió, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents,  
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ACORDS 

 
Primer.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat de 
sumar-se a la Campanya “Units per la Dislèxia” que es celebrarà els dia 8 d’octubre i 
les jornades formatives.  
  
Segon.- Traslladar el present acord a l’Associació de Famílies amb Nenes i Nens amb 
Dificultats d’Aprenentatge de Catalunya (AFDACAT).   

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Urgent segon.- Aprovar la Convocatòria dels Premis Ciutat de Cornellà de 
Llobregat 2022. 
 

Aprovar la Convocatòria dels  
Premis Ciutat de Cornellà de Llobregat 2022. 

 
Es llegeix la proposta del Tinenta d’Alcalde de l'Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
... 
 
Vist el Reglament Especial regulador del protocol, honors, distincions i premis de 
Cornellà de Llobregat i atès que en el Títol Tercer de l’ esmentat Reglament es regulen 
els Premis Ciutat de Cornellà de Llobregat, en les seves diferents seccions, que podrà 
convocar l’Ajuntament amb la periodicitat que consideri convenient pel seu 
atorgament a favor de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de 
qualsevol nacionalitat, com a reconeixement exprés per a la seva contribució a la 
salvaguarda de valors relacionats amb la llibertat, la igualtat, la solidaritat, el progrés 
i el civisme, o derivats d’una trajectòria exemplar que hagi incidit en aquests camps. 
  
Vist l’informe emès pel Cap de l’Àrea de Gestió de Programes d’Alcaldia, pel qual es 
proposa la convocatòria i bases reguladores per la celebració d’una nova edició dels 
Premis Ciutat de Cornellà a l’any 2022. 
  
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. 
 
La Tinenta d’alcalde de Presidència proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del 
següents: 
 
 



 
 

38

 
 
 

ACORDS 
 
Primer.- Convocar els Premis Ciutat de Cornellà de Llobregat 2022, a títol individual i 
títol col·lectiu, en les seccions següents:  
 
a) Premi Ciutat de Cornellà de Llobregat d’humanitats:  
Aquest premi s’atorgarà a aquelles persones físiques o jurídiques, públiques o 
privades, de qualsevol nacionalitat, que des dels camps de les lletres, les arts, les 
ciències socials, la filosofia, la investigació científica ii altres disciplines humanístiques 
hagin aportat els seus coneixements i, en general, la seva obra, en benefici de la 
societat cornellanenca.  
 
b) Premi Ciutat de Cornellà de Llobregat d’acció cívica:  
Aquest premi s’atorgarà aquelles persones físiques o jurídiques, públiques o privades, 
de qualsevol nacionalitat, la iniciativa solidària de les quals hagi contribuït a una 
millor convivència i una major benestar dels homes i dones de la ciutat de Cornellà de 
Llobregat.  
 
c) Premi Ciutat de Cornellà de Llobregat d’economia:  
Aquest premi s’atorgarà a aquelles persones físiques o jurídiques, públiques o 
privades, de qualsevol nacionalitat, que hagin impulsat una iniciativa econòmica o un 
projecte empresarial que hagi contribuït al desenvolupament i prosperitat de la 
nostra ciutat. 
  
d) Premi d’honor Ciutat de Cornellà de Llobregat:  
Aquest premi s’atorgarà a aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o 
privades, de qualsevol nacionalitat, que hagin destacat de forma molt rellevant en 
qualsevol activitat social o professional, dintre del terme municipal de Cornellà de 
Llobregat. 
  
e) Premi especial Ciutat de Cornellà de Llobregat:  
Aquest premi s’atorgarà a aquelles persones físiques o jurídiques, públiques o 
privades, de qualsevol nacionalitat, que hagin destacat en qualsevol part del món, per 
la seva contribució a la defensa dels drets humans i les llibertats, a la defensa del 
medi ambient, de la solidaritat, de la pau i del progrés dels ciutadans i ciutadanes del 
món.  
 
Segon.- Aprovar les Bases Reguladores de la Convocatòria dels Premis Ciutat de 
Cornellà de Llobregat 2022; que consta com annex I a aquest acord i que a 
continuació es detalla:  
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“BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DELS PREMIS CIUTAT DE CORNELLÀ 
DE LLOBREGAT 2022 
 
Article 1.- Objecte: 
 
Aquestes bases tenen per objecte regular la convocatòria dels Premis Ciutat de 
Cornellà de Llobregat 2022, amb caràcter individual i col.lectiu, en les seccions 
següents: 
 

- Premi Ciutat de Cornellà de Llobregat d’humanitats. 
- Premi Ciutat de Cornellà de Llobregat d’acció cívica. 
- Premi Ciutat de Cornellà de Llobregat d’economia. 
- Premi d’honor Ciutat de Cornellà de Llobregat. 
- Premi especial Ciutat de Cornellà de Llobregat. 

 
 
Article 2.- Beneficiaris: 
 
Podran ser beneficiaris dels Premis que es regulen en aquestes bases, les persones 
físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat que hagin 
destacat durant l’any 2019-2022 per la seva contribució als valors de la llibertat, la 
igualtat, la solidaritat, el progrés i el civisme, o hagin tingut una trajectòria exemplar 
que hagi incidit en aquests camps, en els supòsits previstos per a cadascuna de les 
seccions per l’article 35 del Reglament especial regulador del protocol, honors, 
distincions i premis de Cornellà de Llobregat. 
 
Article 3.- Termini i presentació de candidatures: 
 
Les candidatures podran presentar-se en els termes previstos per l’article 39 del 
Reglament municipal abans esmentat, en el Registre General de l’Ajuntament, durant 
un període de vint dies, a partir del dia 1 del mes següent a la publicació d’aquestes 
Bases en el Butlletí d’informació municipal “Cornellà Informa” 
 
Article 4.- Comissió de Propostes: 
 
Als efectes previstos en l’article 42 del Reglament citat abans, la Comissió de 
Propostes estarà integrada per les persones següents: 
 

Broto Pérez, Sònia 
Culillas Jalencas, Joan Miquel 
Fernández Trabal, Joan,   
Herrero Hernández, Lorena 
Rubio Bretones, Javier 
Deghilage, Beatrice 
Mestre Cabistany, Oscar 
Montserrat Martínez, Ramón 
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Muñiz Rodríguez,  Imma 
Termens López, Enric 
Santos Haba, José 
Leyva Grasa, Dolors, que actuarà com a representant de la 
Comissió de Propostes davant el Jurat. 
Ylla-Català Passola, Mireia 

 
Article 5.- Jurat: 
 
El Jurat, la missió del qual serà examinar les candidatures elevades per la Comissió de 
Propostes i decidir les persones guardonades, o, en el seu cas, la declaració dels 
premis com a deserts, estarà integrat, d’acord amb l’article 40 del Reglament 
esmentat,  per les persones següents: 
 
President: Sr. Antonio Balmón Arévalo, Alcalde de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, o regidor/a en que delegui. 
 
Vocals: 
 

a) En representació dels Grups Polítics Municipals:  
 
Sra. Emília Briones Matamales, portaveu del grup municipal del PSC. 
Sra. Raquel Albiol i Gilabert, portaveu del grup municipal d’ERC. 
Sr. Daniel Martínez Rodríguez, portaveu del grup municipal de C’S 
Sra. Elisabeth García Petit, portaveu del grup municipal Podemos. 
Sr. Claudio Carmona Vargas, portaveu del grup municipal d’En Comú- 
Movem Cornellà (EC-MC) 
 

b) En representació de la ciutadania:  
 
Sr. Joaquín Chica Jiménez   
Sr. Bartolomé Jiménez Cazorla 
Sra. Elisa Rubio Moraga 
Sra. Julia Relancio Borao 
Sr. José Lora Pérez  
 
Secretària: Sra. Carmen Alonso Higuera, Secretària General de l’Ajuntament, o 
persona en qui delegui. 
 
Article 6.- Lliurament dels premis: 
 
L’acte de lliurament dels premis, que consistiran en una peça artística i un diploma 
acreditatiu, tindrà lloc en acte solemne, el dia 29 d’abril de 2022, a l’Auditori de 
Cornellà.  
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Article 7.- Disposicions complementàries: 
 
Per a tot allò no previst en aquestes bases, s’estarà al que disposen els articles 34 al 
42 del Reglament especial regulador del protocol, honors, distincions i premis de 
Cornellà de Llobregat. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 
Quart.- Sotmetre aquest acord a informació pública mitjançant la publicació de 
l’anunci corresponent en el Butlletí d’Informació Municipal “Cornellà Informa” als 
efectes de presentació de candidatures, d’acord amb l’article 41 del Reglament 
especial regulador del protocol, honors, distincions i premis de Cornellà de Llobregat. 
 
Cinquè.- Donar compte dels presents acords en la propera Comissió Informativa de 
Presidència i Economia que se celebri. 

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

 
Diligència: Per a fer constar que el present document correspon a la transcripció parcial de l’acta 
aprovada en la sessió de la Junta de Govern Local celebrada en data 15 d’octubre 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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