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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

ACTA NÚM. 23/2021 

 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 29 
D’OCTUBRE  DE 2021. 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les nou hores i trenta minuts, 
del dia 29 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 
 
 
 
 



 2

COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 
 

 
Per part d’aquesta Secretaria s’informa que existeix una errada a l’Ordre del 
Dia que afecta als punts 26 i 27, consistent en que figuren erròniament 
incorporats en un Àrea equivocada, pel que el punt 26 de l’Ordre del Dia 
haurà d’incorporar-se a l’Àrea de Polítiques Mediambientals i Comunicació i 
el punt 27 a l’Àrea d’Educació, Joventut i Acció Ciutadana. Per aquest motiu 
s’ha de modificar la numeració dels punts, passant el punt 26 a ser el punt 
31 i  el 27 al 26, i renumerant-se la resta de punts. 
 
 
 
PROPOSTES DE L'ÀREA D’EDUCACIÓ, JOVENTUT I ACCIÓ CIUTADANA 
 
Punt vint-i-sisè.- Aprovar el text literal del Conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per al 
desenvolupament d’una prova pilot del projecte transformador “noves 
oportunitats educatives 4.10”. 
  

Aprovar el conveni per al  
Desenvolupament del projecte  
“noves oportunitats educatives 4.10” 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l'Àrea d’ Educació, Joventut i 
Acció Ciutadana, que textualment diu: 
... 
 
Atès que l’abandonament escolar prematur és un dels principals problemes socials i 
que requereix de estratègies globals per prevenir-ho  i per a aminorar les 
conseqüències que comporta. 
 
Vist que des de fa anys, aquest Ajuntament i Diputació de Barcelona duen a terme  
iniciatives per tal de disminuir els casos de abandonament escolar prematur i que ho 
fan aprofitant el major grau de coneixement que tenen de les característiques 
concretes del problema al seu entorn. 
 
Atès que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat és un dels vuit ens locals que 
col·labora en la execució del projecte “Noves Oportunitats Educatives 4.10 per a 
lluitar contra l’abandonament escolar prematur”  al territori. 
 
Atès la Memòria Justificativa de la Cap de l’Àrea de Gestió d’ Educació prevista a 
l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
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Vist l’informe del Cap Administratiu d’Educació, Família, Política Social, Ocupació i 
Salut Pública. 
 
Atès que l’adopció d’aquest Acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària del 2 
de juliol de 2019, publicat al Butlletí Oficial de la Província de 18 de juliol,  la 
Presidenta delegada de la Comissió Informativa de Polítiques Socials i Comunitàries, a 
proposta de la Tinenta d’Alcalde i Regidora Delgada de l’Àrea d’Igualtat i Educació, 
una vegada dictaminat per la Comissió, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents,  
 

ACORDS 
  
Primer.-  Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per al desenvolupament d’una prova pilot del 
projecte transformador “Noves oportunitats educatives 4.10” 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 l’addenda. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposen la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya.  
 
Quart.- Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració i cooperació 
de la Generalitat, acompanyat d’una còpia de la seva formalització, dins dels tres 
mesos següents a aquesta, en els termes i als efectes previstos a la Resolució de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 2017, mitjançant comunicació 
electrònica en compliment de l’article 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 
“Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, per al desenvolupament d’una prova pilot del projecte 
transformador “Noves oportunitats educatives 4.10” 
 
ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
 
La Diputació de Barcelona, representada pel president delegat de l’Àrea d’Educació, 
Esports i Joventut, Alfredo Vega López, legitimat de conformitat amb el que 
estableixen els apartats 4.1.4.d de la Refosa número 1/2020, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de 
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desembre, publicat al BOPB de 19 de desembre de 2019, modificat per Decret de la 
Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6 de maig de 2021, i per 
Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31 de 
maig de 2021, i assistit per la secretària delegada, Beatriz Espinàs Vijande, en virtut 
de la delegació de les funcions de Secretaria (mandat 2019/2023), aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 2446/20, de 13 de març (publicada al BOPB de 16 de 
març de 2020).     
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, representat per Antonio Balmón Arévalo,  
alcalde de Cornellà de Llobregat, elegit en la sessió del Ple de la Corporació de 15 de 
juny de 2019 i fent ús de les facultats que li són reconegudes a l’article 53.1.a del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, i Carmen Alonso Higuera, Secretària general de l’Ajuntament de 
Cornellà que dona fe segons article 3.2 RD 128/2018, de 16 de març. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

1. L’abandonament escolar prematur (en endavant, AEP) és un dels principals 
problemes socials del nostre temps. Fa referència a la situació en què es troben 
les persones de 18 a 24 anys que, com a màxim, han superat la primera fase de 
l'educació secundària obligatòria (ESO), i no estan cursant cap tipus d’educació 
post obligatòria. La taxa d’AEP a Europa és del 10,6 % de la població i a 
Catalunya del 17,4 %.  
 

2. L’abandonament escolar es gesta i comença a manifestar-se sobretot durant 
l’educació secundària obligatòria. Molts adolescents abandonen els estudis en 
complir els 16 anys sense haver-se graduat (sobretot a segon i tercer d’ESO). En 
desvincular-s’hi sense arribar al darrer curs, aquests joves no poden accedir 
fàcilment als recursos educatius existents, i per això no obtenen el graduat 
d’ESO. Així, a Catalunya, prop del 20 % dels joves d’entre 16 i 17 anys no estan 
matriculats a cap ensenyament reglat. 
 

3. L’accés actual als recursos educatius no garanteix la graduació post 
obligatòria. Les evidències a Catalunya també ens diuen que les probabilitats 
d’abandonar els estudis després de graduar-se a l’ESO sense obtenir una 
titulació post obligatòria són molt altes. Això és particularment així entre els 
joves que inicien un cicle de formació de grau mitjà, ja que prop del 50 % que 
s’hi matriculen no obtenen la titulació.  
 

4. La prematura interrupció dels estudis afavoreix la presència de baixos nivells 
competencials entre la població jove. Aquesta condició està estretament 
relacionada amb les dificultats d’emancipació i amb l’accés a feines poc 
qualificades i inestables, amb el consegüent cost social i individual per a les 
generacions presents i futures.  
 

5. Des de fa anys, els ajuntaments i ens locals supramunicipals de la demarcació 
(consells comarcals, mancomunitats i Diputació) despleguen diverses iniciatives 
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i serveis d’acompanyament a l’escolaritat i de lluita contra l’abandonament 
escolar prematur, d’orientació educativa i juvenil, i de transició i emancipació. 
Per la seva posició com a governs de proximitat, tenen un major grau de 
coneixement de les característiques concretes de l’abandonament escolar i els 
seus efectes. 
 

6. El vigent Pla d’actuació de mandat de la Diputació (PAM) adopta el marc 
d’objectius establerts per l’Agenda 2030, de desenvolupament sostenible i de la 
Nova Agenda Urbana de les Nacions Unides (ODS). Entre els objectius 
estratègics del PAM 2020-2023 trobem els següents: 
 

 Contribuir a garantir una educació pública inclusiva i de qualitat, i promoure 
oportunitats d’aprenentatge permanent per a tothom (relacionat amb l’ODS 4) 
 

 Reduir la desigualtat entre persones i territoris, i afavorir la inclusió social a 
través de polítiques de lluita contra les vulnerabilitats (relacionat amb l’ODS 
10). 
 

7. Per a dur a terme aquests objectius, el PAM es dota de «projectes 
transformadors», que són accions específiques que intenten respondre els 
reptes globals que definiran el futur de la nostra societat. El primer projecte 
transformador en l’esfera de les persones és «Noves oportunitats educatives 
4.10: acompanyament i noves oportunitats educatives per a lluitar contra 
l’abandonament escolar prematur» (en endavant, NOE 4.10), que proposa la 
promoció de noves oportunitats educatives en la lluita contra l’abandonament 
escolar prematur per mitjà d’un sistema d’acompanyament amb un suport 
tecnològic compartit que vertebri i universalitzi la informació de la població 
jove a escala local. 
 

8. El NOE 4.10 ha estat impulsat per l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, i de la 
gestió operativa, se n’ha encarregat simultàniament i coordinadament la 
Gerència de Serveis d’Educació i l’Oficina del Pla Jove.  
 

9. Per a desenvolupar el projecte, cal disposar de coneixement expert i pràctic al 
territori. Per això es planteja un entorn de treball que permeti, en diferents 
etapes, capturar les necessitats dels municipis per a oferir-hi així les solucions 
tècniques més idònies. En concret, el projecte NOE 4.10 es desenvoluparà en 
vuit territoris sobre la base d’experiències pilot. 
 

10. L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat és un dels 8 ens locals que participen en 
el projecte. I ho fa, en virtut a la seva trajectòria de servei en xarxa 
d’assessorament i intervenció conjunta de tots els/les professionals que fan 
seguiment d’infants i joves (Xarxa d’Infància i Adolescència), del treball i 
col·laboració amb una institució referent en l’àmbit de les noves oportunitats 
educatives (Fundació El Llindar) i de l’existència d’un equipament juvenil que 
volen impulsar com a punt de referència per als serveis d’orientació per a la 
població jove. 
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11. I és per això que la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Cornellà de 

Llobregat han expressat la voluntat d’iniciar aquesta col·laboració.  
 

12. La minuta del conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, de data ... i per ...... de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat de data .... 

 
Per tot això, les parts es reconeixen plena capacitat per a aquest acte, i de comú 
acord subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 
PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni    
 
És objecte d’aquest conveni establir un marc de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per a desenvolupar una prova pilot 
del projecte transformador «Noves oportunitats educatives 4.10: acompanyament i 
noves oportunitats educatives per a lluitar contra l’abandonament escolar 
prematur». 
 
En concret, ambdues parts establiran un marc local de noves oportunitats educatives, 
adreçat a la població jove de 16 a 24 anys en risc d’abandonament escolar prematur, 
que es compon dels elements següents: 
 
 Una plataforma o entorn tecnològic que millori la informació i els processos de 

treball per fer seguiment de les trajectòries dels joves en risc d’abandonament 
escolar prematur, i que contribueixi a la gestió integrada de serveis i recursos a 
escala local.  
 

 Un espai o xarxa interprofessional que planifiqui i estructuri el treball coordinat 
dels diferents sectors i àmbits professionals que intervenen o han d’intervenir 
en els itineraris educatius dels joves. 
 

 Un servei local o conjunt d’actuacions que contribueixin a la generació de noves 
oportunitats educatives per als joves mitjançant l’orientació i 
l’acompanyament personalitzat.  
 
Segon. Objectius d’interès comú 
 
Són objectius d’interès comú en aquesta col·laboració: 

 Reduir l’abandonament escolar prematur a través d’una política liderada pels 
governs locals. 

 Augmentar el potencial dels contextos locals per a lluitar contra el risc 
d’abandonament escolar prematur.  

 Millorar l’equitat educativa a través d’una resposta focalitzada en els joves més 
vulnerables oferint-los noves oportunitats educatives. 
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 Fomentar entre la població jove la socialització, l’autonomia i la vinculació amb 
l’entorn a través dels equipaments i serveis juvenils. 
   
Tercer. Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona assumirà els compromisos següents: 
 

a) Durant tota la vigència del conveni:  
 

1. Aportar el personal següent, destinat al desenvolupament del present conveni: 
 

 Un/a responsable de la prova pilot, cap d’Unitat d’Orientació del Servei de 
Suport Municipal de la Gerència de Serveis d’Educació. 

 Un/a referent tècnic de l’àmbit d’educació o joventut. 
 
Aquest personal mantindrà la seva dependència orgànica de la Diputació de 
Barcelona a tots els efectes. 
 

2. Convocar i dinamitzar espais de trobada i treball conjunt, i facilitar les 
instal·lacions o eines telemàtiques que siguin necessàries. 
 

3. Articular i gestionar instruments de prova pilot que permetin comprovar les 
diverses solucions que aporti el projecte transformador. 
 

4. Dissenyar i organitzar una oferta formativa que doni resposta a les necessitats 
dels ens locals que participen en el projecte. 
 

5. Difondre i comunicar els resultats d’aquesta col·laboració.  
 

6. Fer una aportació econòmica anual a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
destinada a contribuir a les despeses derivades del desenvolupament del 
present conveni, d’acord amb el que s’estableix al pacte cinquè. 
 

b) Durant l’any 2021: 
 

1. Elaborar un marc de referència sobre polítiques locals de lluita contra 
l’abandonament escolar prematur i noves oportunitats educatives a partir del 
relat i les contribucions dels ens locals que participen en la prova pilot del 
projecte transformador NOE 4.10 així com d’altres experiències que puguin 
identificar-se a la província de Barcelona. 
 

2. Elaborar un estudi de requeriments i funcions per a desenvolupar una 
plataforma o eina tecnològica que permeti abordar de forma integrada la 
informació i els processos de treball que es vinculen als serveis i recursos locals 
de lluita contra l’abandonament escolar prematur i la generació d’oportunitats 
educatives. 
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3. Acompanyar l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en la formulació i 
constitució d’un espai o xarxa interprofessional d’oportunitats educatives, 
format per tots els perfils professionals del territori que treballen directament 
amb població de 16 a 24 anys, l’abandonament escolar prematur i la millora 
d’oportunitats educatives i juvenils. 
 

4. Contribuir a la formulació d’un marc local de noves oportunitats educatives 
inicial, que impulsarà l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat amb caire anual, a 
través de l’espai o xarxa interprofessional d’oportunitats educatives tenint en 
compte la plataforma o entorn d’aquesta prova pilot en cada moment, i que 
integrarà nous serveis o la transformació de serveis ja existents que treballen 
per millorar les trajectòries de la població jove de 16 a 24 anys. 
 

c) Durant l’any 2022: 
 

1. Desenvolupar una plataforma o eina tecnològica i generar un entorn de proves 
que permeti abordar de forma integrada la informació i els processos de treball 
que es vinculen als serveis i recursos locals de lluita contra l’abandonament 
escolar prematur i la generació d’oportunitats educatives. 
 

2. Acompanyar l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en el manteniment i la 
gestió de l’espai o xarxa interprofessional d’oportunitats educatives, amb 
especial atenció a la seva viabilitat, composició i grandària. 
 

3. Contribuir a la formulació revisada del marc local de noves oportunitats 
educatives,  amb especial atenció a les pautes d’orientació i acompanyament 
personalitzat. 
 

d) Durant l’any 2023: 
 

1. Compilar, documentar i homologar la plataforma o eina tecnològica, i 
preveure’n l’explotació i el manteniment de forma continuada. 
 

2. Compilar, documentar i homologar els mecanismes de funcionament i 
organització de l’espai o xarxa interprofessional d’oportunitats educatives. 
 

3. Compilar, documentar i homologar les pautes de formulació, gestionar el marc  
local de noves oportunitats educatives i elaborar una guia o protocol 
d’orientació i acompanyament personalitzat.   
 
Quart. Compromisos de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
 

a) Durant tota la vigència del conveni, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
assumirà els compromisos següents:   
 

1. Aportar el personal següent, destinat al desenvolupament del present conveni:  
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 Un/a responsable de la prova pilot, directiu de l’àmbit d’educació i/o de 
joventut. 

 Un/a referent tècnic/a de l’àmbit d’educació i/o de joventut. 
 
Aquest personal mantindrà la seva dependència orgànica de l’Ajuntament a 
tots els efectes. 
 

2. Justificar anualment l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona 
d’acord amb el pacte sisè. 
 

3. Posar al servei del projecte NOE 4.10 tots els coneixements i instruments 
propis, i en concret la seva expertesa en serveis en xarxa d’assessorament a 
infants i adolescents i l’experiència de col·laboració amb una institució de noves 
oportunitats educatives; i tenint en compte la voluntat per impulsar un punt de 
referència per a serveis d’orientació adreçats a joves. 
 

4. Participar en els espais col·laboratius i de treball conjunt que pugui establir la 
Diputació. 
 

5. Participar en les accions formatives i de transferència de coneixement que es 
desenvolupin durant la duració del projecte. 
 

6. Difondre i comunicar els resultats d’aquesta col·laboració, en coordinació amb 
els referents de la Diputació de Barcelona. 
 

b) Durant l’any 2021: 
 

1. Elaborar un relat sobre l’abandonament escolar prematur al territori propi i 
una valoració dels espais de treball interprofessional existents, així com 
identificar àmbits de millora amb especial atenció a la població 16-24 anys. 
 

2. Constituir un espai o xarxa interprofessional d’oportunitats educatives, 
formada per tots els perfils professionals del territori que treballen directament 
amb població de 16 a 24 anys, l’abandonament escolar prematur i la millora 
d’oportunitats educatives. 
 

3. Formular un marc local de noves oportunitats educatives inicial, definit per 
l’espai o xarxa interprofessional d’oportunitats educatives tenint en compte la 
plataforma o entorn tecnològic d’aquesta prova pilot en cada moment. Aquest 
marc integrarà nous serveis o en transformarà d’existents per a un públic 
destinatari de 16 a 24 anys. 
 
Poden ser objecte d’aquest marc, entre altres, els serveis següents: 
 
 Serveis d'orientació educativa. 
 Plans i programes de suport educatiu. 
 Projectes de coordinació amb els centres educatius. 
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 Serveis de suport a les famílies. 
 Fires, jornades i setmanes de l'orientació educativa. 
 Projectes d'acompanyament entre etapes educatives. 
 Projectes passarel·la de reconnexió educativa. 
 Assessorament entre iguals (mentoria). 
 Plans de gestió, dinamització i millora dels equipaments o espais juvenils. 
 Reforç del personal de dinamització, orientació i atenció als joves. 
 Cursos pont d'habilitats i competències transversals. 
 

c) Durant l’any 2022: 
 

1. Utilitzar i comprovar les funcionalitats de l’entorn de proves de la plataforma o 
entorn tecnològic que s’estigui desenvolupant per a abordar de forma 
integrada la informació i els processos de treball que es vinculin als serveis i 
recursos locals de lluita contra l’AEP i la generació d’oportunitats educatives. 
 

2. Mantenir l’espai o xarxa interprofessional d’oportunitats educatives, amb 
especial atenció a la seva composició, atribucions, regulació i coexistència amb 
altres eines i dispositius de governança educativa i juvenil ja existents. 
 

3. Formular un marc local de noves oportunitats educatives revisat, a partir de 
l’evolució i els resultats obtinguts durant l’execució del marc inicial descrit a 
l’apartat  b.3 d’aquest pacte, i amb especial atenció a les pautes d’orientació i 
acompanyament personalitzat. 
 

d) Durant l’any 2023:  
 

1. Disposar d’un marc local de noves oportunitats educatives estable a partir de 
l’experiència acumulada durant el transcurs de la prova pilot. Aquest marc ha 
de garantir una gestió integrada, que inclogui mecanismes per a orientar i 
acompanyar de forma personalitzada la població jove de 16 a 24 anys, en el 
context d’un espai o xarxa interprofessional i fent ús de la plataforma o entorn 
tecnològic per a programar recursos i fer seguiment de les trajectòries 
educatives dels joves en risc d’abandonament escolar prematur. 
 

2. Validar la documentació homologada de projecte que hagi elaborat la 
Diputació de Barcelona. 

 
Cinquè. Aportació econòmica de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona efectuarà una aportació econòmica de dos cents setanta-
cinc mil vuit-cents vuitanta euros (275.880,00 €) a l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, destinada a contribuir a les despeses derivades del desenvolupament del 
present conveni, d’acord amb la distribució plurianual següent: 
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 Cent dinou mil cent trenta euros (119.130,00 €), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/80100/32000/46286 del pressupost de despeses de 2021.  
 

 Setanta-vuit mil tres-cents setanta-cinc euros (78.375,00 €), amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/80100/32000/46286 del pressupost de despeses 
de 2022.  
 

 Setanta-vuit mil tres-cents setanta-cinc euros (78.375,00 €), amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/80100/32000/46286 del pressupost de despeses 
de 2023.  

 
Aquesta aportació econòmica és compatible amb altres finançaments provinents de 
la Diputació i d’altres administracions.  
 
Sisè. Justificació i pagament de l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona 
 
L’aportació econòmica anual haurà de justificar-se mitjançant un certificat 
acreditatiu de les despeses efectuades, signat per un funcionari públic habilitat en 
l’exercici de les seves funcions, i d’acord amb els models facilitats per la Diputació de 
Barcelona, juntament amb l’informe anual signat per la Comissió de Seguiment, 
relatiu al compliment dels objectius de col·laboració i a l’adequada aplicació dels fons 
econòmics. 
 
La despesa elegible serà la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de depeses 
de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 
El pagament de l’aportació es farà en tres pagaments dins dels terminis establerts 
següents: 
 
 Un cop signat el conveni, la Diputació de Barcelona pagarà la quantitat 

assignada a l’any 2021, cent dinou mil cent trenta euros (119.130,00 €). 
 
La justificació d’aquesta despesa es farà entre l’1 de gener i el 31 de març de 
2022.   
 

 Un cop la Diputació de Barcelona obri el pressupost per a l’exercici 2022, i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat presenti la justificació de despeses de 
l’any  2021 i el corresponent informe signat per la Comissió de Seguiment, la 
corporació pagarà la quantitat assignada a l’any 2022, setanta-vuit mil tres-
cents setanta-cinc euros (78.375,00 €). 
 
La justificació d’aquesta despesa es farà entre l’1 de gener i el 31 de març de 
2023. 
 

 Un cop la Diputació de Barcelona obri el pressupost per a l’exercici 2023, i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat presenti la justificació de despeses de 
l’any  2022 i el corresponent informe signat per la Comissió de Seguiment, la 
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corporació pagarà la quantitat assignada a l’any 2023, setanta-vuit mil tres-
cents setanta-cinc euros (78.375,00 €). 

 
La justificació d’aquesta despesa es farà entre l’1 de gener i el 31 de març de 2024. 
 
Setè. Vigència del conveni  
 
Aquest conveni entra en vigor a partir de la seva signatura, serà vigent fins al 31 de 
desembre de 2023 i no serà prorrogable. 
 
Vuitè. Mecanisme de seguiment, interpretació, vigilància i control de l’execució del 
conveni  
 

1. Es crearà una Comissió de Seguiment que tindrà la composició següent: 
 
Per part de la Diputació de Barcelona: 

 El/la cap del Servei de Suport Municipal de la Gerència 
de Serveis d’Educació 

 El/la responsable de la prova pilot 
 El/la referent tècnic 

 
Per part de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat: 

 El/la responsable de la prova pilot 
 El/la referent tècnic 

 
Per tal de garantir la continuïtat dels treballs de la Comissió de Seguiment i la  
consecució de les seves finalitats, cada part designarà, a més dels respectius 
representants titulars, les persones que hagin de substituir-les en cas d’absència, 
vacant, malaltia o deure legal d’abstenció. 
 
Els podrà assistir el personal adscrit a aquest conveni, en funció de les seves 
necessitats. 
 

2. Les funcions bàsiques de la Comissió de Seguiment són les següents:  
 

 Vetllar pel correcte compliment, execució i interpretació de les previsions 
establertes en aquest conveni. 
 

 Aprovar el pla de treball 
 

 Aprovar i signar l’informe anual relatiu al compliment dels objectius de 
col·laboració i a l’adequada aplicació dels fons econòmics. 
 

 Proposar la modificació dels pactes del present conveni. 
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L’informe de la Comissió de Seguiment corresponent a la darrera anualitat de 
vigència d’aquest conveni exercirà les funcions d’informe final als efectes de garantir 
el compliment dels objectius de col·laboració així com l’adequada aplicació dels fons 
econòmics.  
 

3. La periodicitat mínima de les sessions ordinàries de la Comissió de Seguiment 
és d’una vegada a l’any. Els acords adoptats, i aquelles observacions que es 
considerin oportunes, s’han de registrar en acta, que ha d’estar signada pels 
membres de la Comissió que hi assisteixen.  

 
4. Les variacions al present conveni s’acordaran cada any en el si de la Comissió 

de Seguiment, la qual haurà d’elevar-les als òrgans corresponents per a 
formalitzar les corresponents addendes al present conveni, si escau. 

 
Novè. Responsabilitat i assegurances 
 
La Diputació de Barcelona i el seu personal seran responsables dels danys i perjudicis 
ocasionats a tercers, així com en els béns i els espais utilitzats, sempre que hi hagi 
causa unilateral imputable al funcionament i/o a les activitats que s’hi desenvolupin 
objecte d’aquest  conveni.  
 
Així mateix, aquesta previsió s’aplicarà, pel mateix supòsit, a l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat i al seu personal.     
 
Si la causa dels danys i perjudicis ocasionats a tercers, així com en els béns i els espais 
utilitzats, fos compartida, la responsabilitat es repartirà solidàriament. 
 
En el cas que la Diputació s’hagi de fer càrrec de possibles danys o perjudicis, i l’altra 
part en sigui la responsable, aquesta última haurà de rescabalar el seu import a la 
Diputació, sense perjudici que pugui reclamar aquest import i les 
altres  responsabilitats que hi poguessin tenir lloc als causants directes dels danys. 
 
Desè. Senyalització i imatge externa  
 
Les parts es comprometen a deixar constància de la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona en els informes, dictàmens, assessoraments i serveis efectuats en el marc 
del present conveni, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans 
electrònics i audiovisuals, mitjançant la presència de la marca corporativa de la 
Diputació de Barcelona i dels elements gràfics del projecte transformador NOE 4.10 
en un lloc preferencial, d’acord amb les instruccions aprovades per la Diputació de 
Barcelona.  
 
Onzè. Igualtat 
 
Les parts signants estan compromeses amb la igualtat i la no discriminació, 
garanteixen l'accés de les dones i els homes a la formació professional, i poden 
establir accions positives específiques que corregeixin les situacions en què un sexe o 
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l’altre estigui poc representat en determinades especialitats, i dur a terme accions 
d'orientació professional no sexista.  
 
Dotzè. Protecció dels menors  
 
Les parts es comprometen que el seu personal, propi o extern, que intervingui en 
l’execució d’aquest conveni, compleixi la normativa vigent en matèria de protecció del 
menor, concretament el requisit que determina l’apartat 5 de l’article 13 de la Llei 
orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació 
parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil. 
 
Tretzè. Propietat intel·lectual  
 
Els treballs que es duen a terme en qualsevol de les fases seran propietat de la 
Diputació de Barcelona.  
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat cedeix a la Diputació de Barcelona tots els 
drets d’explotació que li poguessin correspondre sobre l’objecte del conveni i la 
totalitat dels seus components creatius i els eventuals productes derivats, i els 
adquireix en exclusiva i amb facultat de cessió a tercers, en els termes següents:  
 
 Cedeix els drets de comunicació pública, reproducció, distribució i 

transformació, incloent-hi la traducció i el subtitulat o doblatge a qualsevol 
idioma. 

 Aquesta cessió comprèn totes les modalitats d’utilització o mitjans de difusió 
existents per a cadascú dels drets d’explotació, incloent-hi l’emmagatzematge 
digital en suport electrònic i la posada a disposició interactiva en línia en tota 
mena de xarxes telemàtiques.  

 L’àmbit temporal de la cessió abastarà el màxim temps de protecció legal i 
l’àmbit territorial qualsevol país del món. 
 

Catorzè. Protecció de dades de caràcter personal  
 
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest 
conveni, les parts es reconeixen mútuament com a responsables del tractament i 
s’obliguen a complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de 
protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 
de dades personals i de garantia dels drets digitals (LOPDGDD), i la resta de 
normativa estatal complementària. 
 
Així mateix, es preveu la cessió de dades personals entre les parts signants, en 
l’execució i seguiment dels objectius establerts en el present conveni, i no se’n preveu 
cap altra finalitat.  
 
Els signants i les persones de les quals tractin les dades personals per a l’acompliment 
de l’objecte del present conveni seran informats del tractament d’aquestes dades per 
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tots els responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i executar-ne les 
obligacions derivades, detallant tot el que s’indica a l’article 13 del RGPD. 
  
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades, els delegats de protecció de 
dades de les parts en seran els interlocutors. 
 
Quinzè. Confidencialitat 
 

a) Les parts signatàries i les persones vinculades a aquestes es comprometen a 
mantenir la confidencialitat del contingut de la documentació, presentada en 
qualsevol format, que s’ha utilitzat arran dels acords d’aquest conveni. 

b) La part signatària, a través de les persones que disposin d’aquesta 
documentació, és responsable de custodiar-la. 

c) Aquesta documentació no es facilita a tercers sense l’autorització escrita de 
l’entitat propietària. 

 
Setzè. Extinció del conveni 
 
El conveni s’extingirà un cop s’hagin acomplert les actuacions que en constitueixen 
l’objecte o  si s’ha incorregut en  alguna de les causes de resolució següents: 
 

a) El termini de vigència del conveni ha transcorregut sense que se n’hagi acordat 
la pròrroga. 

b) Totes les parts signants ho han acordat per unanimitat. 
c) Algun dels signants ha incomplert les obligacions i els compromisos assumits. 

En aquest cas, qualsevol de les parts pot fer arribar un requeriment a la part 
incomplidora perquè compleixi, en un termini determinat, les obligacions o els 
compromisos que es consideren incomplerts. L’enviament d’aquest 
requeriment s’ha de comunicar al responsable del mecanisme de seguiment, 
vigilància i control de l’execució del conveni i a les altres parts signants. 
Si l’incompliment persisteix un cop transcorregut el termini indicat en el 
requeriment, la part que el va dur a terme ha de notificar a les parts signants la 
concurrència de la causa de resolució i el conveni s’entén resolt. La resolució del 
conveni per aquesta causa pot comportar la indemnització dels perjudicis 
causats si així s’ha previst. 

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en 

altres lleis. 
 
Dissetè. Règim jurídic aplicable i jurisdicció competent 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i li és d’aplicació el que s’estableix en el 
capítol II de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya; en el capítol VI de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i en el Decret 52/2005, de 5 d’abril, de 
creació i regulació del Registre de convenis de col·laboració i cooperació.  
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Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els 
efectes d’aquest conveni, que no puguin ser resoltes de mutu acord en el si de la 
Comissió de Seguiment seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen en 
el lloc i en la data que s’assenyalen.” 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓI 
 
Punt vint-i-setè.- Adjudicar a l’empresa PROJECTES I MANTENIMENTS 
ECOVERD, S.L., el contracte de subministrament d’arbres i els corresponents 
treballs de plantació d’aquests a la via pública i escoles de la ciutat de 
Cornellà de Llobregat.  
 

Adjudicar a ECOVERD SL el contracte de  
Subministrament d’arbres  

 
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: 
 
Naturalesa: Mixt 
Objecte del contracte: Subministrament d’arbres i els corresponents treballs de 
plantació d’aquests a la via pública i escoles de la ciutat de Cornellà de Llobregat 
Tramitació: Ordinària 
Procediment d’adjudicació: Obert - Harmonitzat 
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat – preu 
 
Atès que les proposicions admeses a la licitació son les següents empreses: 
 
1.- LA CYCA PROJECTS AND SERVICES, S.L. 
2.- EULEN, S.A. 
3.- PROJECTES I MANTENIMENTS ECOVERD, S.L. 
 
Atès que la Mesa de Contractació es va reunir per procedir a la valoració de les 
ofertes presentades, proposant l’adjudicació PROJECTES I MANTENIMENTS ECOVERD, 
S.L., per ser l’oferta més avantatjosa per aquest Ajuntament i complir tots els 
requisits fixats al Plec de Condicions aprovat per regir el present procediment, 
constant a l’expedient i al Perfil del Contractant les actes de la Mesa de Contractació, 
contenint tota la informació del procés. 
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Vist que l’empresa PROJECTES I MANTENIMENTS ECOVERD, S.L., va presentar la 
documentació requerida, entre ells  la garantia definitiva per import de 17.905,41.-
euros, donant compliment a l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de CSP de 8 de 
novembre. 
 
Vist que segons l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i tenint en compte que es 
tracta d’una despesa d’inversió en cas de superar-se aquest percentatge, i donant-se 
casos excepcionals, correspon al Ple la seva aprovació. 
  
Vist l’article 84 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
Vista la memòria justificativa del contracte que en el seu apartat Cinquè estableix que 
la durada del contracte és de cinc anys, estant previst el seu inici el dia 15 d’octubre 
de 2021 i per altra banda la despesa d’inversió per als exercicis 2023, 2024 i 2025 
supera els percentatges establerta a l’article 174 TRLHL. 
 
Vist que per tant és donen les circumstàncies excepcionals que justifiquen 
l’autorització de la despesa superant la durada de 4 anys i els percentatges de la 
TRLHL. 
 
Vist l’informe emès al respecte per la Cap de Contractació, la Secretària General i 
l’Interventor. 
 
Atès que es donen raons d’urgència de l’expedient, ja que l’inici del present contracte 
estava previst pel 15 d’octubre del 2021, però ha estat impossible arribar a aquesta 
data i per això es preveu que el seu inici sigui l’01 de novembre de 2021, sense 
considerar necessari fer cap reajustament pressupostari ja que l’inici del 
subministrament i plantació seria al mateix període estacional de la tardor del 2021.  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el 2 de juliol de 2019 i publicat en el BOP (Butlletí Oficial de la Província)el 
dia 18 de juliol de 2019,  el President de la Comissió Informativa de Presidència i 
Economia a proposta del Tinent d’Alcalde d’Economia i Administració proposa 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Adjudicar  a l’empresa PROJECTES I MANTENIMENTS ECOVERD, S.L., PYME 
segons Document Europeu Únic de Contractació, que consta a l’expedient), el 
contracte de Subministrament d’arbres i els corresponents treballs de plantació 
d’aquests a la via pública i escoles de la ciutat de Cornellà de Llobregat, amb efectes 
01 de novembre de 2021, amb estricta subjecció al Plec de Condicions Econòmic-
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Administratives aprovat per Junta de Govern Local de data 11 de juny de 2021, i a la 
seva oferta. 
 
Segon.- Establir com a preu màxim del contracte, 358.108,11.- euros, IVA exclòs, més 
75.202,70.- d’IVA 21 %, fent un total de 433.310,81.-euros IVA inclòs, amb un 11,20% 
de descompte als preus unitaris relacionats al  Plec de Clàusules Administratives 
Particulars. 
 
Tercer.- Comunicar a l’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar el contracte 
quan sigui requerit, en el ben entès que la dita formalització no es produirà abans del 
transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la  notificació del present acord. 
 
Quart.- Disposar de la despesa de caràcter plurianual i fent ús de les facultats 
concedides per l’article 84 del R.D. 500/90, de 20 d’abril, ateses les circumstàmcies 
excepcionals que concorren en el present expedient de contractació, aplicar la 
mateixa en els exercicis i els imports següents: 
 
 
 
s
u
b
o
r
s
u
b
o
r
d
i
nat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos. 
 
Cinquè.- Comunicar les dades relatives a aquest contracte al Registre Públic de 
Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el termini dels 
tres mesos següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que preveu el 
LCSP, i difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent al Portal de 
Transparència, en compliment i amb l’abast del que disposa  la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Sisè.- Notificar el present acord al Departament d’Espai Públic i a l’adjudicatari, així 
com a la resta de participants. 
 

Exercici Partida pressupostària Import (IVA inclòs) 
2021 0112.1710A.6190004 Plantació arbres i cirurgia 60.500,00€ 
2022 0112.1710A.6190004 Plantació arbres i cirurgia 72.600,00€ 
2022 0112.1710A.2100001 Rep. Instal. Reg 24.090,99€ 
2023 0112.1710A.6190004 Plantació arbres i cirurgia 72.600,00€ 
2023 0112.1710A.2100001 Rep. Instal. Reg 29.050,90€ 
2024 0112.1710A.6190004 Plantació arbres i cirurgia 72.600,00€ 
2024 0112.1710A.2100001 Rep. Instal. Reg 25.508,11€ 
2025 0112.1710A.6190004 Plantació arbres i cirurgia 42.350,00€ 
2025 0112.1710A.2100001 Rep. Instal·lació Reg 25.508,10€ 
2026 0112.1710A.2100001 Rep. Instal·lació Reg 8.502,71€ 
 TOTAL 433.310,81€  
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Setè.- Posar l’expedient instruït a disposició dels altres licitadors ofertants als efectes 
de donar compliment a allò que preveu l’article 88.3, en concordança amb l’article 
35.2 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Vuitè.- Nomenar responsable del contracte a al Sr. Daniel Ortí Ortega, càrrec Cap de 
Serveis i Via Pública donant conformitat a l’article 62 de la Llei 9/2017, de la CSP de 8 
de novembre. 
 
Novè.- Donar compte del present acord a la propera Comissió Informativa 
d’Economia i Administració. 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Punt vint-i-vuitè.- Iniciar expedient de contractació del servei d’assistència 
tècnica per a la redacció i la direcció de les obres dels Projecte executiu i 
estudi de seguretat i salut de les obres de reurbanització de la carretera 
d’Esplugues, entre Avinguda Alps i la rotonda de Santa Missió a Cornellà de 
Llobregat. 
 

Iniciar exp. per servei d’assistència tècnica 
de les obres de reurbanització de la crt.  
d’Esplugues 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’expedient instruït per a la contractació amb les següents característiques: 
 
Naturalesa: Serveis 
Objecte del contracte: Servei d’assistència tècnica per a la redacció i la direcció de les 
obres del Projecte executiu i estudi de seguretat i salut de les obres de reurbanització 
de la carretera d’Esplugues entre Avinguda Alps i la rotonda de Santa Missió, a 
Cornellà de Llobregat. 
Tramitació: Ordinària 
Procediment d’adjudicació: Obert Simplificat. 
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat-preu 
 
Vist que segons l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i tenint en compte que es 
tracta d’una despesa d’inversió en cas de superar-se aquest percentatge, i donant-se 
casos excepcionals, correspon al Ple la seva aprovació. 
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Vist l’article 84 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
Vista que la despesa d’inversió per a l’exercici  2022 respecte a la del 2021, supera els 
percentatges establerts a l’article 174 TRLHL. 
 
Vist l’informe complementari emès per la Cap de l’Àrea d’Estudis Ambientals amb el 
vist-i-plau de la Tinenta d’Alcalde d’Innovació Urbana i Presidència de data 27 de 
setembre de 2021, i atès que és donen les circumstàncies excepcionals que justifiquen 
l’autorització de la despesa superant els percentatges de la TRLHL. 
 
Vista la urgència en la tramitació del present contracte justificat amb l’informe 
complementari emès per la Cap de l’Àrea d’Estudis Ambientals amb el vist-i-plau de la 
Tinenta d’Alcalde d’Innovació Urbana i Presidència de data 27 de setembre de 2021. 
  
Vist l’informe emès al respecte per l’Advocada de Contractació i la Cap de 
Contractació, la Secretària General i l’Interventor. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el 2 de juliol de 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
província de data 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió Informativa de 
Presidència i Economia a proposta del Tinent d’Alcalde d’Economia i Administració 
proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Iniciar expedient de la següent contractació: 
 
Naturalesa: Serveis 
Objecte del contracte: Servei d’assistència tècnica per a la redacció i la direcció de les 
obres del Projecte executiu i estudi de seguretat i salut de les obres de reurbanització 
de la carretera d’Esplugues entre Avinguda Alps i la rotonda de Santa Missió, a 
Cornellà de Llobregat. 
Procediment d’adjudicació: Obert-Simplificat 
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat-preu 
 
Segon.- Aprovar el Plec de Condicions Economicoadministratives Particulars de la 
contractació i el Plec de Condicions Tècniques que figuren com a annexos I i II, amb les 
següents identificacions electròniques: 
 

- Annex I:  
o Núm. ID: 2984208 
o Núm. Hash SHA-512:  

C9075B7A13034950C8FB63BB7AEC6A689B6E1C98BC70DF3B440739EF5A85252D213
213DFD32A48527373ACBEDC50507A66ABE7F1F98C60CB8A3AE435F1BA7277 
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- Annex II: 
o Núm. ID: 2465386 
o Núm. Hash SHA-512:  

EFDC03BB42A925D0C1556237C375AAE2449AF826EF596803A9E8483DC98D1F8CEF6
6AF6A23E6C1F681FC32A4EEAC3216F8DB418FB9A213B6BC05F3D3C42CACC1 
  
Tercer.- Autoritzar la despesa de caràcter plurianual i fent ús de les facultats 
concedides per l’article 84 del R.D. 500/90, de 20 d’abril, ateses les circumstàmcies 
excepcionals que concorren en el present expedient de contractació, aplicar la 
mateixa en els exercicis i els imports següents: 
 

Exercici Partida pressupostària Import (IVA inclòs) 
 

2021 0011.1532A.6190007-Reurbanitzacio  
Crta. Esplugues 

  7.166,05.-euros 

2022 
2023 

0011.1532A.6190007-Reurbanitzacio  
Crta. Esplugues 
0011.1532A.6190007-Reurbanitzacio  
Crta. Esplugues 

23.886,86.-euros 
   
7.166,05.-euros 

   
 TOTAL 38.218,97.-euros 

(IVA inclòs)  
 
Subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos. 
 
Quart.- Convocar procediment obert-simplificat  per a l’adjudicació de l’esmentada 
contractació, de conformitat amb l’article 159 de la Llei 9/2017, de CSP de 8 de 
novembre, donant publicitat a la licitació mitjançant anunci en el Perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Cornellà. 
 
Cinquè.- Establir que en el present procediment no procedeix clàusula de revisió de 
preus conforme a allò establert en el Plec de Condicions Particular. 
 
Sisè.- Comunicar les dades relatives a aquest contracte al Registre Públic de 
Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el termini dels 
tres mesos següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que preveu la 
Llei 9/2017 de 8 de novembre difondre el contingut d’aquesta resolució en 
compliment del principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i 
permanent al Portal de Transparència, en compliment i amb l’abast del que 
disposa  la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i 
Bon Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Setè.- Donar compte dels presents acords a la propera sessió de la Comissió 
Informativa d’Economia i Administració. 
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Vuitè.- Comunicar el present acord a l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals. 
... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt vint-i-novè.- Revocar el Decret de l’Alcaldia núm. 3292/17, del 26 de 
juny, només pel que  respecta a l’aprovació de la liquidació núm. 74/2017, a 
nom de Amreen Sajid, en concepte de taxa de recollida de residus 
corresponent al local ubicat al carrer de l’Anoia, 3, esc. 1, bxs. L3. 
 

Revocar la liquidació núm. 74/2017 
de la taxa de recollida de residus  

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. Amreen Sajid amb NIE X9757450E  amb Registre 
General d’Entrada núm. 31565 de data 5 d’agost de 2021, en el qual sol·licita 
l’anul·lació de la liquidació núm. 000074/2017 i la liquidació núm. 000181/2017, 
perquè mai no va arribar a exercir cap activitat al local ubicat a C/ de l’Anoia, 3, esc. 
1, bxs- L3, d’aquesta ciutat. 
 
Vistes les actuacions que consten a la Unitat d’Inspecció Tributària respecte a la 
interessada, l’expedient núm. 529/2016 té per objecte la regularització respecte a la 
taxa per la recollida de residus comercials i/o industrials i altres serveis 
mediambientals, pel local ubicat al C/ de l’Anoia, 3, esc. 1, bxs- L3, destinat a 
l’activitat de comerç menor de fruites, verdures i hortalisses amb l’epígraf 641, pel 
període de 2n, 3r i 4r trimestres de 2015 i exercici 2016. 
 
Vist que la regularització esmentada va comportar l’aprovació de la liquidació núm. 
000074/2017 per import de 440,41 euros corresponent al període esmentat, dels 
quals 418,58 euros corresponen a quota tributària i 21,83 euros corresponen a 
interessos de demora; i també va comportar  la incoació d’expedient sancionador 
núm. 600/2016, en el qual pel Decret de l’Alcaldia núm. 3296/17 de data 26 de juny 
de 2017 es va imposar a la interessada una sanció de 209,29 euros per infracció 
tributària, girant-se la liquidació núm. 000181/2017 per tal concepte. 
 
Atès que la interessada al.lega que mai no va arribar a exercir la referida activitat, 
consultats els antecedents del departament d’Activitats segons informe emès per la 
Cap de l’Àrea de Gestió d’Activitats de data 13 de setembre de 2021, consta que la 
interessada va realitzar sol·licitud d’activitat de carnisseria en data 27 de març de 
2014 i que per Decret de l’Alcaldia núm. 1396/15 de data 2/4/15 es va declarar la 
caducitat de l’expedient 71/2014, sense que amb posterioritat hagués presentat nou 
expedient d’obertura d’activitat. 
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Vist que de la liquidació núm. 000074/2017 ha estat abonada la quantitat total de 
251,03 euros pels conceptes que es relacionen a continuació: 
 
Núm. Expedient Núm. Liquidació  Principal Recàrrec Interessos Costes Total 
Regulador 529/2016 000074/2017 188,91 € 37,76 € 23,64 € 0,72 € 251,03 € 
 
Atès que l’Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa de Recollida de Residus 
Comercials i/o Industrials i d’altres Serveis Mediambientals  estableix al seu art. 3 que 
són subjectes passius de la Taxa  aquelles persones que resultin beneficiades o 
afectades per la prestació del servei. 
 
Atès que l’esmentada Ordenança Fiscal al seu art. 8 estableix que l’acreditament de la 
taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any 
natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la prestació del servei que la 
quota es prorratejarà pels trimestres que s’hagi prestat el servei. 
 
Atès que també s’han girat a la interessada el rebut corresponent a la Taxa de 
Recollida de Residus Comercials i/o Industrials i d’altres Serveis Mediambientals de 
l’exercici 2018, amb núm. 2236/2018 i per import de 256,22 euros, corresponent a 
l’activitat que ens ocupa, i que en aquests moments no consta abonat a la Tresoreria 
Municipal. 
 
Vist també que per als exercicis 2019, 2020 i 2021 s’han girat a la interessada els 
rebuts corresponents al Preu Públic de Recollida de Residus Comercials i/o Industrials i 
d’altres Serveis Mediambientals, amb núms. 2657/2019, 2176/2020 i 27244/2021, 
per imports de 288,88 euros, 296,15 euros i 282,05 euros, també per l’activitat que 
ens ocupa, els quals no consten abonats en aquest moment. 
 
Vist que l’article 213 de la Llei 50/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT) 
determina que els actes i actuacions d’aplicació dels tributs i els actes d’imposició de 
sancions tributàries podran revisar-se, entre d’altres, pels procediments especials de 
revisió. 
 
Vist el que disposa l’art. 219.1 i 219.2 de la LGT respecte a la revisió dels actes quan 
circumstàncies sobrevingudes que afecten una situació jurídica particular posin de 
manifest la improcedència de l’acte dictat, i vist que no  transcorregut el termini de 
prescripció legalment previst. 
 
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 de la Cap de l’Àrea de Gestió Tributària, emès al respecte i signat en 
data 14 de setembre de 2021. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, que van ser publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 18 de juliol de 2019, el Ponent de la Comissió 
Informativa de Presidència i Economia proposa a aquesta Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Revocar el Decret de l’Alcaldia núm. 3292/17 de 26 de juny de 2017 només 
pel que respecta a l’aprovació de la liquidació núm. 000074/2017 a nom de Amreen 
Sajid per import de 440,41 euros, girada a l’expedient regulador núm. 529/2016 per 
la taxa de recollida de residus comercials i/o industrials i d’altres serveis 
mediambientals, pel local ubicat al C/ de l’Anoia, 3, esc. 1, bxs- L3, destinat a 
l’activitat de comerç menor de fruites, verdures i hortalisses amb l’epígraf 641, pel 
període de 2n, 3r i 4r trimestres de 2015 i exercici 2016. 
 
Segon.- Revocar el Decret de l’Alcaldia núm. 3296/17 de data 26 de juny de 2017, 
mitjançant el qual en l’expedient sancionador núm. 600/2016 es va imposar a 
Amreen Sajid una sanció per import de 209,29 euros per infracció tributària en relació 
a la regularització esmentada, girant-se la liquidació núm. 000181/2017. 
 
Tercer.- Donar de baixa la liquidació núm. 000074/2017 esmentada per import de 
440,41 euros, dels quals 418,58 euros corresponen a quota tributària i 21,83 euros 
corresponen a interessos de demora. 
 
Quart.- Anul·lar la liquidació núm. 000181/2017 girada a la senyora Amreen Sajid per 
la sanció tributària esmentada per import de 209,29 euros. 
 
Cinquè.- Retornar a la senyora Amreen Sajid la quantitat total de 251,03 euros, 
provinent dels conceptes relacionats a continuació: 
 

Núm. Expedient Núm. Liquidació  Principal Recàrrec Interessos Costes Total 
Regulador 529/2016 000074/2017 188,91 € 37,76 € 23,64 € 0,72 € 251,03 € 
 
Sisè.- Procedir a l’arxiu de l’expedient regulador  núm. 529/2016 i de l’expedient 
sancionador núm. 600/2016, ambdós incoats en relació amb la taxa de recollida de 
residus comercials i/o industrials i d’altres serveis mediambientals, pel local ubicat al 
C/ de l’Anoia, 3, esc. 1, bxs- L3, destinat a l’activitat de comerç menor de fruites, 
verdures i hortalisses amb l’epígraf 641, pel període de 2n, 3r i 4r trimestres de 2015 i 
exercici 2016. 
 
Setè.- Anul·lar el rebut núm. 2236/2018 per import de 256,22 euros, girat a la Sra. 
Amreen Sajid per la taxa de recollida de residus comercials i/o industrials i d’altres 
serveis mediambientals, pel local ubicat al C/ de l’Anoia, 3, esc. 1, bxs- L3, destinat a 
l’activitat de comerç menor de fruites, verdures i hortalisses amb l’epígraf 641, i 
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anul·lar també els rebuts núm. 2657/2019, núm 2176/2020 i núm. 27244/2021, per 
imports de 288,88 euros, 296,15 euros i 282,05 euros, girats també a la interessada 
pel preu públic del servei de recollida de residus comercials i/o industrials i d’altres 
serveis mediambientals, corresponents a l’activitat referida, donant de baixa aquesta 
activitat en el servei referit. 
 
Vuitè.- Concedir a la Sra. Amreen Sajid 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. 
 
Novè.- Notificar el present acord a la Sra. Amreen Sajid, pel seu coneixement i 
efectes. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Punt trentè.- Aprovar el text literal del model d’Acord de Col·laboració amb 
el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per a la formació 
pràctica en centres de treball. 
 
 

Aprovar el text de l’acord de co·laboració 
amb el dept. d’Educació de la Generalitat  
per a la formació en centres  de treball 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball entre 
centres docents pertanyents al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat  
 
Atès que l’ Ajuntament de Cornellà de Llobregat està interessat en col·laborar i 
participar en la formació pràctica d’alumnes en les dependències municipals. 
 
Atès que es preveu la possibilitat de formalitzar un acord de formació pràctica sense 
cap tipus de retribució per retribuït amb alumnes de centres formatius amb la 
finalitat  de complimentar l’adquisició de les capacitats i les competències mitjançant 
la realització pràctica de tasques relacionades amb el tipus de formació que estan 
adquisrint i apropant-los al món laboral amb la pràctica real. 
  
Vist l’informe emès per la Cap de Personal 
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions Plenàries acordades per aquest Ajuntament en sessió 
plenària el 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 President de la Comissió Informativa d’ 
Economia i Administració, proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
“Primer.- Aprovar el model d’Acord de Col·laboració per a la formació pràctica en 
centres de treball., i facultar al senyor Sergio Fernández Mesa, Tinent d’Alcalde 
d’Economia i Administració, perquè, assistit de la Secretària General, senyora Carmen 
Alonso Higuera, procedeixi a la seva formalització, el text literal de la qual figura al 
final de la present resolució. 
 
Segon.- Comunicar el present acord al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, per al seu coneixement i efectes, així com a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, als efectes previstos per l’article 309.1 del 
ROAS. 
 
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.- 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”.  
 
REF05/Acord 
Vist i plau del Departament d'Educació 
Núm. de registre data ___/___/________ 
Nou Acord:  
Pròrroga núm: 
 
 
ACORD DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE 
TREBALL 
PEL CENTRE DOCENT: 
El/La Sr/Sra: 

  

Codi de Centre: Com a Director/a del 
Centre: 
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Municipi/Localitat: Domicili:  -  
Telèfon: 

PER L'ENTITAT COL·LABORADORA/EMPRESA: 
El/La Sr./Sra: 
En concepte de . 
De l’Entitat: 
E 
NIF/CIF: Domicili: 
Codi Postal: Municipi/Localitat:
 
Ambdues parts reconeixen tenir les condicions necessàries per signar aquest acord, 
segons la normativa establerta per l'Ordre ENS/241/2015 de 27 de juliol de 2015, i 
declaren que la realització de les pràctiques en cap supòsit implica relació laboral o de 
servei retribuït entre l'alumne i l'empresa o entitat col·laboradora. 
 
Ambdues parts es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal, i concretament la Llei orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, el 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 1/1982, de 5 de 
maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 
imatge, així com a la normativa que la pugui modificar o substituir. 
 
El seguiment, vigilància i control de l'execució de l'acord, es durà a terme segons 
l'article 13 de l'Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol de la formació en centres de 
treball. 
 
La modificació del contingut de l'acord, en allò no regulat per l'Ordre ENS/241/2015, 
de 27 de juliol de la formació en centres de treball, es podrà realitzar per voluntat de 
les parts. 
 
En conseqüència, ACORDEN 
La formalització del següent document d'acord amb la normativa actualment vigent, i 
amb les condicions que s'especifiquen. 
DADES DE L'ALUMNE/A: Cognoms/Nom: 
Major d'edat:  Menor d'edat:  
INSS/Mútua: 
Matriculat a: FORMACIÓ PROFESSIONAL  
Data primera matricula: Curs/Nivell: Estudi:  
PERÍODE DE L'ACORD: des de ___/___/________ fins a ___/___/________ 
LLOC DE PRÀCTIQUES ITINERANT:  
 
L'alumne/a està cobert per les assegurances previstes en les instruccions anuals per al 
desplegament de la formació en centres de treball. 
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L'empresa, el centre i l'alumne/a acorden que no hi haurà indemnització en cas 
d'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per cadascun d'ells. 
 
El seguiment, vigilància i control de l'execució de l'acord, es durà a terme segons 
l'article 13 de l'Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol de la formació en centres de 
treball. L'empresa es compromet a que el seu personal, compleixi amb la normativa 
vigent en matèria de protecció del menor, concretament el requisit que determina 
l'article primer punt vuit de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema 
de protecció a la infància i l'adolescència. 
 
El Consell General de Cambres de Catalunya actua com a encarregat del tractament 
de les dades per compte de la direcció dels centres educatius, en virtut de l'acord 
d'encàrrec de tractament de dades de caràcter personal signat amb el Departament 
d'Educació, amb la finalitat de gestionar l'acció educativa que es porta a terme 
durant les pràctiques a l'empresa. 
 
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades, així 
com els drets d'accés a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se'n al 
tractament i sol·licitarne la limitació a través del lloc web del Departament 
d'Educació. 
 
L'empresa i l'alumne/a es comprometen a complimentar les enquestes que se li 
realitzin durant i/o després el període de pràctiques i de formació en el centre de 
treball. 
 
L'alumne/a es compromet a no fer ús de les dades de caràcter personal o confidencial 
a que tingui accés durant les pràctiques. 
 
Amb la signatura d'aquest document l'alumne autoritza al centre educatiu a 
proporcionar a les entitats vinculades, si escau, les dades personals necessàries per 
gestionar i tramitar l'acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de 
treball. 
 
(I) Director, Gerent, Administrador, etc. 
* Només en horaris especials i en determinats cicles, i sempre sota l'autorització del 
Departament d'Educació. 
 
AQUEST ACORD QUEDARÀ AUTOMÀTICAMENT ANUL·LAT SI L'ALUMNE/A DEIXA 
D'ESTAR MATRICULAT. NO ÉS VÀLID CAP ACORD AMB ESMENES 
 
Per tal que així consti, s'estén aquest acord i el signen les parts interessades, 
 

1. El/La director/a del 
centre 

   2. El/La representant de
l'entitat col·laboradora 
 

  3. 
L'alumne/a 

 4. Pare, mare o 
representant de
l'alumne/a (si és menor 
d'edat) 

BID.Banc Integrat de Dades 
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... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES MEDIAMBIENTALS I COMUNITÀRIES   
 
Punt trenta-unè.- Aprovar el text literal del Conveni de col·laboració entre 
l’Associació “Inserta Empleo” i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per al 
desenvolupament d’activats que afavoreixin la integració laboral de 
persones amb discapacitat. 
 

Aprovar el conveni amb l’ass 
Inserta Empleo per la intregació laboral  
 

Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Polítiques 
Mediambientals i Comunitàries , que textualment diu: 
... 
 
Atès que aquesta Corporació, juntament amb Inserta Empleo, té la voluntat de 
desenvolupar acciones per a la promoció de la integració social i laboral de les 
persones amb discapacitat; millorar la seva ocupabilitat mitjançant l’assessorament i 
formació; la sensibilització del municipi en la necessitat d’integrar socialment a les 
persones amb discapacitat. 
 
Atès l’article 49 de la Constitució Espanyola de 1978, els poders públics han de 
realitzar una política de previsió, tractament, rehabilitació i integració de les persones 
amb discapacitat, i els proporcionarà atenció especialitzada per a que puguin gaudir 
dels drets que els reconeix la norma fonamental.  
 
Vist el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, que va aprovar el Text 
Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió 
social.  
 
Atès els articles 15.2 i 40.5  de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, Llei Orgànica 
6/2006, de 19 de juliol, que estableix que totes les persones tenen dret de viure amb 
dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i de tot tipus de 
discriminació, i que els poders públics han de garantir la protecció jurídica de les 
persones amb discapacitat i promoure la seva integració social, econòmica i laboral. 
Atès l’article 25.2.e) de la Llei 7/1985, de 2  d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, modificat per la Llei 24/2013, de 27 de desembre, és competència municipal 
l’atenció a persones en situació o risc social. 
 
Atès la Memòria Justificativa del  Cap de l’Àrea de Gestió de Polítiques d’Ocupació 
prevista a l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector 
públic. 
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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 del Regidor delegat de Polítiques Comunitàries, una vegada dictaminat per 
la Comissió, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents,  
  

ACORDS 
  
Primer.-  Aprovar el Conveni marc de col·laboració i els seus annexos 1,2,3 i 4 entre 
l’Associació Inserta Empleo i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per al 
desenvolupament  d’activitats que afavoreixin la integració laboral de persones amb 
discapacitat, i facultar al Sr. Sergio Gómez Márquez, Regidor Delegat de Polítiques 
Comunitàries, assistit de la Secretària General d’aquest Corporació, la Sra. Carmen 
Alonso Higuera, per a la seva formalització mitjançant la subscripció del document, el 
text literal del qual figura al final del present acord. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a les restants parts signants de l’addenda. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposen la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya.  
 
Quart.- Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració i cooperació 
de la Generalitat, acompanyat d’una còpia de la seva formalització, dins dels tres 
mesos següents a aquesta, en els termes i als efectes previstos a la Resolució de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 2017, mitjançant comunicació 
electrònica en compliment de l’article 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 
 
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT Y LA ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
 
En ......, a ... de ...... de 2021 
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REUNIDOS 
 
De una parte, D. Sergio Gómez Marquez, con D. N. I. núm. 52629443S, como concejal 
de Políticas Comunitarias, actuando en nombre del AYUNTAMIENTO DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT (en adelante, el AYUNTAMIENTO) en virtud del Decreto de Alcaldía 
842/2021 de 3 de marzo de 2021, facultado para este acto por el acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha __ de _____ de 2021, asistido por la 
Secretaria General del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, Doña Carmen Alonso 
Higuera, a efectos de fe pública establecido en el artículo 3.2 del Real Decreto 
128/2018, de 16 de marzo, por el que se da fe. 
Y, de otra, Dª Virginia Carcedo Illera, con D.N.I. núm. 16.303.537–X, en nombre y 
representación de la ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO (en adelante INSERTA EMPLEO), 
entidad sin ánimo de lucro, creada por Fundación ONCE, y con domicilio en C/ Fray 
Luis de León nº 11, C.P. 28012 Madrid, provista de CIF G-85563302.  Actúa en su 
condición de Secretaria General de la misma y en virtud de las facultades conferidas 
en la escritura de elevación a público de acuerdos sociales otorgada ante el notario 
de Madrid D. Alberto Bravo Olaciregui, en fecha 06 de julio de 2018, con el nº 1.295 
de su protocolo. 
Ambas partes se reconocen la capacidad legal necesaria para el otorgamiento de este 
Convenio Marco de Colaboración y para quedar obligadas, en la representación que 
ostentan, en los términos contenidos en el mismo, a cuyo efecto 
 
MANIFIESTAN 
 
Primero. -Que la Constitución Española, en su artículo 49, encomienda a los poderes 
públicos la realización de una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e 
integración de las personas con discapacidad, que les proporcionará la atención 
especializada que requieran y les amparará, especialmente, para poder disfrutar de 
los derechos que les reconoce la norma fundamental. 
  
Que, en este marco, la referencia legislativa se centra en la Ley General de la 
Discapacidad (LGD), aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 
noviembre, Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, que, adaptándose a la Convención Internacional de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, refunde y armoniza, en una sola ley, la antigua LISMI 
(Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad), 
así como la LIONDAU (Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad) y la Ley 
de Infracciones y Sanciones (Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece 
el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad). Para la 
realización de los objetivos establecidos, la Administración Central, las Comunidades 
Autónomas, las Corporaciones Locales, los sindicatos, las entidades y organismos 
públicos y las asociaciones y personas privadas estarán obligados a participar en el 
ámbito de sus respectivas esferas de competencias. 
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Segundo. - Que el AYUNTAMIENTO, en cumplimiento y desarrollo de las disposiciones 
constitucionales y legales correspondientes, viene realizando una política activa de 
fomento del empleo de las personas con discapacidad en el municipio en el que 
desarrolla sus competencias (en adelante, el municipio), a través de programas de 
formación, orientación, intermediación laboral, etc. 
 
Tercero.- Que la Fundación ONCE, constituida por acuerdo del Consejo General de la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) de fecha veintiocho de enero de 
mil novecientos ochenta y ocho, y aprobada y calificada como entidad de carácter 
benéfico-asistencial por el entonces Ministerio de Asuntos Sociales el día dos de 
agosto de mil novecientos ochenta y ocho, tiene por objeto promover el desarrollo de 
programas que fomenten la inserción laboral e integración social de las personas con 
discapacidad. 
 
“Acorde con dicha finalidad social, la Fundación ONCE considera instrumento 
adecuado para la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad el 
desarrollo de acciones tendentes a la promoción de la formación y el empleo, y en el 
marco del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 2014- 2020 (en 
adelante POISES) cofinanciado por el Fondo Social Europeo, habiéndose sido de nuevo 
beneficiaria del mismo, por resolución del día 20 de septiembre de 2019 y por el 
período comprendido entre 2019 – 2023,  al amparo de la segunda convocatoria para 
la selección de acciones mediante Resolución del día 16 de abril de 2019 y del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil (en adelante POEJ), cofinanciado además por 
la Iniciativa de Empleo Juvenil, ha resultado beneficiaria con fecha 10 de diciembre de 
2018 para la ejecución de estas acciones junto con su entidad para la formación y el 
empleo de las personas con discapacidad, INSERTA EMPLEO.  
 
Que INSERTA EMPLEO es una entidad sin ánimo de lucro cuyos fines sociales son el 
impulso de la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad para su inclusión social, 
especialmente a través del acceso, el mantenimiento y la promoción para el empleo, y 
las acciones que realiza en este marco quedan comprendidas en los proyectos 
aprobados para POISES y los proyectos aprobados para POEJ en las Resoluciones de la 
Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la 
Responsabilidad Social de las Empresas, de fecha 10 de diciembre de 2018 (POEJ) y 20 
de septiembre de 2019 (POISES), según la naturaleza de las mismas. 
 
Cuarto. - Que las acciones desplegadas por las entidades firmantes en el marco del 
presente Convenio estarán a su vez alineadas con la Agenda 2030, los 17 objetivos de 
Desarrollo Sostenible y sus 169 metas, que abarcan las esferas económica, social y 
ambiental, consistentes en un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad. 
 
Quinto. - Que, en virtud de sus mutuos intereses y objetivos, ambas partes acuerdan 
suscribir el presente Convenio Marco de Colaboración, de conformidad con las 
siguientes  
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CLÁUSULAS 
 
Primera. - Objeto. 
 
El presente convenio tiene por objeto el establecimiento de un marco de colaboración 
entre el AYUNTAMIENTO e INSERTA EMPLEO que sirva de referencia para el 
desarrollo de acciones tendentes a la promoción de la integración social y laboral de 
las personas con discapacidad; la mejora de su empleabilidad mediante el 
asesoramiento y la formación adecuada; la sensibilización del municipio en la 
necesidad de integrar socialmente a las personas con discapacidad; y todas aquellas 
actuaciones que la cooperación determinada en este convenio pueda ir aconsejando 
en el futuro. 
 
Con el desarrollo de objeto del presente Convenio se promoverá el impulso de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (En adelante ODS) entre otros, ODS 4 vinculado a 
educación y formación, ODS 5 sobre igualdad de género, ODS 8 vinculado al empleo y 
ODS 10 para reducción de desigualdades, el ODS 11 con relación al desarrollo 
sostenible territorial, y la optimización del ámbito digital adaptado a las necesidades 
de las personas con discapacidad y las diferentes entidades. Transversalmente, la 
Fundación ONCE e Inserta Empleo se potenciará en línea con el ODS 17 las alianzas 
para la consecución de los objetivos, y la sostenibilidad medioambiental. 
 
Segunda. - Ámbitos de actuación. 
 
La colaboración podrá contemplar, entre otros, los siguientes aspectos: 
 
a) Establecimiento de programas de captación, derivación, orientación e inserción 
laboral de personas con discapacidad del municipio, con la finalidad de conseguir su 
acceso al empleo de calidad. 
 
b) Realización de acciones de sensibilización dirigidas a los ciudadanos, los agentes 
sociales, las organizaciones y las instituciones del municipio, con la finalidad de dar a 
conocer el mundo de la discapacidad y las capacidades laborales potenciales de las 
personas de este colectivo. 
 
c) Desarrollo de acciones de difusión de la labor desarrollada por las entidades 
firmantes del convenio en pro de la integración social y laboral de las personas con 
discapacidad, con la finalidad de que la sociedad conozca las diferentes actuaciones 
que se vienen llevando a cabo, y que las personas con discapacidad del municipio 
puedan participar en dichas iniciativas. 
 
d) Promoción de la formación de las personas con discapacidad del municipio, 
mediante el diseño y la puesta en marcha de acciones que contribuyan 
a su empleabilidad, como medio fundamental para proporcionarles posibilidades 
reales de integración social y laboral. 
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e) Colaboración con el tejido asociativo del ámbito de la discapacidad presente en el 
municipio, fomentando que la prestación de los servicios a las personas con 
discapacidad, que en el presente convenio se regula, se canalice a través de las 
diferentes asociaciones que les representen. 
 
f) Realización de otras acciones de interés para ambas instituciones relacionadas con 
el empleo y la discapacidad, como pueden ser la participación en ferias, jornadas, 
seminarios u otras actividades. 
 
g) Diseño conjunto y ejecución de acciones específicas para jóvenes con discapacidad, 
con la finalidad de impulsar su incorporación en el mercado laboral y concienciar al 
tejido empresarial en la apuesta por el talento joven. 
 
h) Cualquier otro de análoga naturaleza que, previo acuerdo de las partes, sirva para 
favorecer los objetivos sociales perseguidos por las entidades firmantes del presente 
convenio. 
 
“Las actuaciones que realice en este ámbito Inserta Empleo se enmarcan en el 
Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 2014-2020 del Fondo Social 
Europeo del que la Fundación ONCE es co-beneficiaria hasta el día 17 de noviembre 
de 2023 y del Programa Operativo de Empleo Juvenil, del que la Fundación ONCE es 
co-beneficiaria hasta el día 17 de noviembre de 2022 y que desarrolla a través de la 
Asociación Inserta Empleo “.  
 
Tercera. - Asunción de compromisos económicos y acuerdos de ejecución 
específicos. 
 
El presente convenio no implica por sí mismo la asunción de compromisos 
económicos por las partes. No obstante, en caso de que las mismas convengan 
realizar aportaciones económicas durante la ejecución del convenio, éstas habrán de 
ser previamente aprobadas por la parte que vaya a realizarlas de acuerdo con el 
procedimiento establecido en su normativa interna. 
 
El desarrollo de las actuaciones previstas en este convenio se podrá llevar a cabo a 
través de acuerdos de ejecución específicos pactados de forma expresa por las partes, 
en los que se reflejará pormenorizadamente la dimensión y alcance de la 
cooperación, así como los compromisos, tanto económicos como de cualquier otro 
tipo, asumidos por las partes, y el plan de ejecución y calendario de desarrollo.  
 
Estos acuerdos específicos se incorporarán como anexo al presente convenio marco y 
tendrán, desde el momento de su firma válida, la consideración de parte integrante 
del mismo, a todos los efectos, siéndoles de aplicación su régimen y normas 
reguladoras. 
 
En caso de que las partes convengan realizar aportaciones económicas, el importe de 
dicha colaboración solo podrá ser hecho efectivo por la parte que corresponda una 
vez firmado el correspondiente acuerdo específico de ejecución, en la forma pactada 
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por las mismas en dicho acuerdo, y en todo caso previa presentación de los 
presupuestos, facturas y/o justificantes que acrediten adecuada y suficientemente la 
realización y destino del gasto correspondiente.En todo caso, las aportaciones 
económicas que convenga realizar INSERTA EMPLEO estarán cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo. 
 
La colaboración de INSERTA EMPLEO en el marco del presente convenio podrá 
materializarse tanto mediante la realización de aportaciones económicas como 
mediante la contratación por su parte de los suministros o servicios que resulten 
necesarios para el cumplimiento de los compromisos que haya asumido en el marco 
del presente convenio, para lo cual podrá contratar tanto con empresas externas 
como con las empresas pertenecientes al Grupo Social ONCE que considere 
convenientes, asumiendo los costes que suponga dicha contratación. 
 
Cuarta. - Vigencia. 
 
El presente convenio entrará en vigor a la fecha de su firma y tendrá una vigencia de 
dos años naturales, prorrogándose de forma expresa por otros dos años, salvo 
renuncia expresa y por escrito por cualquiera de las partes con un preaviso de, al 
menos, un mes de antelación a la fecha de terminación inicial del convenio o de 
cualquiera de sus prórrogas. 
No obstante, cualquiera de las partes podrá resolver el presente convenio de forma 
anticipada en cualquier momento, sin necesidad de alegar justa causa, mediante 
comunicación escrita dirigida a la otra parte con una antelación mínima de dos 
meses, sin que dicha resolución origine a favor de ninguna de las partes derecho a 
percibir indemnización o compensación de cualquier tipo.  
  
Quinta. - Difusión de la colaboración. 
 
Las partes se comprometen a difundir regularmente las acciones y vías de 
colaboración que se vayan produciendo con motivo de la ejecución de lo dispuesto en 
el presente convenio. 
  
En los elementos de difusión de las actividades desarrolladas en virtud del presente 
convenio y promovidas por ambas instituciones aparecerá necesariamente la imagen 
gráfica de las dos instituciones firmantes en igualdad de condiciones. Ambas partes 
deberán respetar en todo caso el logotipo y directrices de imagen externa que se 
indiquen por parte de la otra entidad. 
 
El contenido, características y alcance concreto de estas acciones publicitarias se 
determinarán, en cada momento, de común acuerdo por ambas instituciones. 
 
A tales efectos, las partes se facilitarán los elementos gráficos y de imagen 
correspondientes a su identidad corporativa, que sólo podrán ser utilizados con tal 
exclusiva finalidad.  
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En todos los casos donde se considere necesario utilizar los logotipos de las partes, 
cada parte solicitará a la parte titular de dichos signos distintivos una autorización 
previa especificando la aplicación y el tipo de uso solicitado. 
 
Sexta. -Causas de resolución anticipada. 
 
Serán causas de resolución anticipada del presente convenio: 

 
 El mutuo acuerdo de las partes, que deberá instrumentarse por escrito. 
 La imposibilidad sobrevenida, legal o material, de desarrollar las actividades 

que constituyen su objeto.  
 El incumplimiento grave y manifiesto de los acuerdos por cualquiera de las 

partes. 
 
Séptima. - Comisión de Seguimiento. 
 
Para el seguimiento y evaluación del cumplimiento de lo acordado se establece una 
Comisión de Seguimiento del Convenio, que estará integrada por dos representantes 
del AYUNTAMIENTO y dos de INSERTA EMPLEO, cuyas funciones serán las siguientes: 
 

 Velar por la ejecución del presente convenio. 
 Programar y autorizar la ejecución de nuevas acciones, que serán objeto de 

acuerdos específicos, los cuales serán firmados por las partes firmantes del 
convenio y se incorporarán vía anexo al mismo. Para su aceptación, será 
necesario que las nuevas acciones tengan la finalidad de cumplir el objetivo del 
convenio de fomentar la integración socio-laboral de las personas con 
discapacidad. 

 Coordinar los compromisos de las partes que figuran en el presente convenio. 
 Resolución de las incidencias y controversias que puedan surgir sobre la 

interpretación y la ejecución del convenio.  
 Elaborar una memoria social y económica finalizada la vigencia del convenio.  
 Valorar los resultados obtenidos en el término de vigencia del convenio y 

adelantar las bases de futuras posibles colaboraciones.  
  
Asimismo, podrán asistir a las reuniones de esta Comisión los expertos que se 
designen en cada caso por las partes, necesarios para el mejor desarrollo de los 
correspondientes trabajos. No obstante, la presencia de dichos expertos se 
circunscribirá a su calidad de asesores, no teniendo en ningún caso derecho de voto, 
ni los derechos ejecutivos que corresponden a los miembros de dicha Comisión. 
 
De las reuniones de la Comisión de Seguimiento se levantará, en su caso, acta 
elaborada al efecto, en la que se reflejen de manera escrita y detallada los acuerdos 
adoptados por sus miembros. 
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Octava.- Principios que deben regir la relación entre las partes. 
 
Las instituciones firmantes reconocen que son necesarias buenas relaciones mutuas 
de colaboración, confianza y fidelidad entre ellas. Si estas relaciones variaran, las 
partes analizarán las nuevas circunstancias a fin de tomar las decisiones pertinentes. 
 
Novena.-  Tratamiento de datos personales. 
 
Las partes se obligan al cumplimiento de todo aquello que establece el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos; así como el resto de normativa 
vigente en materia de protección de datos personales, en relación con los datos 
personales a los cuales tengan acceso durante la vigencia de esteconvenio, 
comprometiéndose a dejar indemne a la otra parte del convenio de colaboración de 
cualesquiera responsabilidades que se pudiera declarar como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones que en materia de protección de datos de carácter 
personal le incumben a cada una de ellas. 
 
Décima.- Protección de datos personales de los firmantes.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de 
datos de carácter personal, los representantes de las partes firmantes del presente 
convenio quedan informados y autorizan que:  
 

a. Sus datos personales serán tratados, respectivamente, por las partes cuya 
identidad y datos de contacto figuran al principio del presente convenio, que 
actuarán, de forma independiente, como responsables del tratamiento de los 
mismos.  

 
b. Los datos de contacto del delegado de protección de datos de cada responsable 

del tratamiento son los siguientes:  
 
 INSERTA EMPLEO: dpd@fundaciononce.es 
 Ayuntamiento deCornellà de Llobregat: delegatdades@aj-cornellà.cat 

 
c. La comunicación de sus datos personales es un requisito necesario para la 

suscripción del presente convenio, por lo que su no facilitación imposibilitaría la 
ejecución del mismo. El tratamiento de dichos datos tiene por finalidad el 
cumplimiento de los derechos y obligaciones contenidos en el presente 
convenio. En consecuencia, las bases jurídicas en las que se legitima el 
tratamiento son el consentimiento dado por el interesado y que el tratamiento 
es necesario para la ejecución de lo dispuesto en el presente convenio.  
 

d. Sus datos personales serán tratados únicamente por los responsables del 
tratamiento y por aquellos terceros a quienes estos estén legal o 
contractualmente obligados a comunicarlos.  
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e. Sus datos personales no serán, en ningún caso, transferidos por los 

responsables del tratamiento a un tercer país u organización internacional.  
 

f. Sus datos personales serán conservados durante el período de vigencia del 
presente convenio. Transcurrido dicho plazo, sus datos personales serán 
bloqueados, quedando a disposición exclusiva de Jueces y Tribunales, el 
Ministerio Fiscal y las demás autoridades públicas competentes para la 
atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento durante el 
plazo de prescripción de las mismas. Finalizado este último plazo, los 
responsables del tratamiento procederán a la supresión de sus datos 
personales.   
 

g. Podrán ejercer, en los términos establecidos por la normativa vigente, los 
derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos personales, así como 
solicitar que se limite el tratamiento de los mismos, oponerse a dicho 
tratamiento o solicitar la portabilidad de sus datos personales, dirigiendo una 
comunicación por escrito al responsable del tratamiento correspondiente bien  
mediante correo ordinario a la dirección del mismo que figura al inicio del 
presente convenio o bien mediante correo electrónico a la dirección siguiente: 
  
 INSERTA EMPLEO: protecciondatos@fundaciononce.es 
 Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat: delegatdades@aj-cornellà.cat 

 
h. Tendrán derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos u otra autoridad de control competente.  
 
Undécima. - Fuero. 
 
Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse sobre la interpretación y aplicación 
del presente convenio marco de colaboración se resolverán, en primer término, por 
las partes de común acuerdo en el seno de la comisión de seguimiento y, en su 
defecto, por los Juzgados y Tribunales del Orden Jurisdiccional Contencioso-
Administrativo. 
 
Y, en prueba de conformidad y aceptación con todo lo anteriormente expuesto y 
acordado, las partes firman el presente convenio por duplicado ejemplar y a un solo 
efecto, en el lugar y fecha citados en el encabezamiento. 
 
 
ANEXO-1 COLABORACIÓN EN BOLSA DE EMPLEO I ORIENTACIÓN LABORAL 
 
1. AMBITO DE ACTUACION 
 
En el marco del ámbito de actuación con letra a) de la segunda cláusula del convenio 
marco de colaboración entre el AYUNTAMIENTO e INSERTA EMPLEO 
(“Establecimiento de programas de captación, derivación, orientación e inserción 
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laboral de personas con discapacidad del municipio, con la finalidad de conseguir su 
acceso al empleo de calidad”), se proponen realizar las acciones concretas que se 
pasan a detallar en los siguientes apartados.  
 
2. OBJETO ESPECÍFICO 
 
Coordinar y desarrollar entre el AYUNTAMIENTO e INSERTA EMPLEO las acciones 
oportunas para la mejora de los procesos de inserción laboral de las personas con 
discapacidad, ya sean estas políticas activas de empleo acciones de atención y 
seguimiento en materia de búsqueda de empleo para personas con discapacidad y 
que a su vez soliciten dicho servicio siendo estas personas empadronadas en la ciudad 
de Cornellà de Llobregat.  
 
3. COMPROMISOS DE LAS PARTES 
 
Para la consecución del objeto anteriormente mencionado, las partes se 
comprometen a:  
 
Por parte del AYUNTAMIENTO:  
 
- Poner a disposición de INSERTA EMPLEO los espacios y medios técnicos necesarios 

para la atención de personas con discapacidad empadronados en la Cornellà de 
Llobregat, y que soliciten ayuda en sus procesos de inserción laboral.  

 
- Dar acceso a las personas que designe INSERTA EMPLEO a la Base de Datos 

mediante la cual se gestiona la Bolsa de Empleo municipal dependiente del 
departamento de Políticas de Ocupación, para que puedan consignar las personas 
atendidas, así como derivar a Ofertas de empleo, proyectos propios, formaciones 
y/o al conjunto de servicios/proyectos que desarrolla el departamento. 

 
- Poner a disposición de dicha coordinación a la técnicas Referentes de Ocupación 

Juvenil, con el fin de colaborar de forma conjunta en el seguimiento de personas 
jóvenes de entre 16 a 29 años, empadronados/as en Cornellà de Llobregat i que 
presenten alguna discapacidad; con los mismos objetivos descritos anteriormente.  

 
Por parte de INSERTA EMPLEO:  
 
- Destinar un/a referente técnico para que realice atención entre 1 o 2 días por 

semana en las dependencias del departamento de Políticas de Ocupación del 
AYUNTAMIENTO.  

 
- Utilización de la BBDD de gestión de la Bolsa de Trabajo del departamento de 

Políticas de Ocupación del AYUNTAMIENTO, para consignar los datos de las 
personas con discapacidad atendidas, así como sus itinerarios de inserción laboral.  

 
- Realizar las coordinaciones necesarias con el personal técnico del departamento 

de Políticas de Ocupación del AYUNTAMIENTO, con el fin de poder intercambiar 
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las informaciones necesarias que permitan un trabajo transversal en la atención a 
las personas atendidas objeto del presente convenio.  

 
4. FINANCIACIÓN 
 
El presente ANNEXO I del convenio marco no implica la asunción de compromisos 
económicos por las partes, dado que tanto el AYUNTAMIENTO como INSERTA 
EMPLEO dedicaran recursos propios ya en funcionamiento para el desarrollo de los 
compromisos anteriormente descritos.  
 
5. PLAN DE EJECUCIÓN 
 
El AYUNTAMIENTO e INSERTA EMPLEO acuerdan mediante el presente ANNEXO del 
convenio marco desarrollar las acciones descritas siguiendo el siguiente Plan de 
Ejecución:  
 
1. Reunión inicial entre los técnicos de Bolsa de Trabajo del AYUNTAMIENTO y la 

persona técnica referente decidida por INSERTA EMPLEO, para abordar los 
aspectos concretos para el desarrollo de las acciones: días de atención, 
presentación inicial de la herramienta de gestión i presentación de los recursos en 
ejecución de que dispone el departamento de Políticas de Ocupación en el marco 
de las Políticas Activas de Empleo, forma de publicidad de la atención por parte de 
INSERTA EMPLEO.  

 
2. Formación sobre la herramienta de gestión de Bolsa de Empleo municipal a la 

persona técnica referente de INSERTA EMPLEO.  
 
3. Inicio de las atenciones, mediante CITA PREVIA que gestionará el departamento de 

Políticas de Ocupación del AYUNTAMIENTO.  
 
6. CALENDARIO 
 
Tanto las acciones descritas anteriormente, como el plan de ejecución para el 
desarrollo de las mismas mantienen el horizonte temporal que marca el Convenio 
Marco, 2 años; atendiendo a las modificaciones que, sobre el mismo ámbito de 
actuación, pueda acordar la comisión de seguimiento del mismo bajo las necesidades 
que aporte su puesta en funcionamiento. 
 
 
ANEXO-2 EMPRESAS I OFERTAS LABORALES 
 
1. AMBITO DE ACTUACION 
 
En el marco del ámbito de actuación con letras e) y f) de la segunda cláusula del 
convenio marco de colaboración entre el AYUNTAMIENTO e INSERTA EMPLEO, 
(“Colaboración con el tejido asociativo del ámbito de la discapacidad presente en el 
municipio, fomentando que la prestación de los servicios a las personas con 
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discapacidad, que en el presente convenio se regula, se canalice a través de las 
diferentes asociaciones que les representen y Realización de otras acciones de interés 
para ambas instituciones relacionadas con el empleo y la discapacidad, como pueden 
ser la participación en ferias, jornadas, seminarios u otras actividades”), se proponen 
realizar las acciones concretas que se pasan a detallar en los siguientes apartados.  
 
2. OBJETO ESPECÍFICO 
 
Coordinar y desarrollar entre el AYUNTAMIENTO e INSERTA EMPLEO las acciones 
oportunas en la prospección de empresas, para la mejor adecuación de las ofertas de 
trabajo al colectivo de personas con discapacidad del municipio. De la misma forma 
poder compartir los datos y ofertas de empleo de empresas instaladas en el municipio 
de Cornellà de Llobregat para que puedan ser gestionadas conjuntamente, tanto por 
la bolsa de trabajo de AYUNTAMIENTO, como al portal de empresas de INSERTA 
EMPLEO, dándoles prioridad a los habitantes de la ciudad. 
 
3. COMPROMISOS DE LAS PARTES 
 
Para la consecución del objeto anteriormente mencionado, las partes se 
comprometen a:  
 
Por parte del AYUNTAMIENTO:  
 
- Poner a disposición de INSERTA EMPLEO medios técnicos necesarios para la 

gestión de ofertas de trabajo específicas para personas con discapacidad. 
 
- Dar acceso a las personas que designe INSERTA EMPLEO a la Base de Datos de 

empresas que gestiona la Bolsa de Empleo municipal para la articulación y 
respuesta de las ofertas de trabajo.  

 
- Establecer un/a referente técnico para la coordinación, consulta y dudas 

relacionadas sobre las ofertas de trabajo y empresas del municipio que quieran 
incorporar a su plantilla personas con discapacidad. 

 
- Derivar la información pertinente sobre las ofertas de trabajo gestionadas por el 

departamento de Ocupación del AYUNTAMIENTO para su correcta gestión en la 
aplicación de ofertas de trabajo de INSERTA EMPLEO. 

 
 
- Compartir las ofertas de empleo gestionadas por el AYUNTAMIENTO que 

requieran personal con discapacidad, a la aplicación de INSERTA EMPLEO. 
 
Por parte de INSERTA EMPLEO:  
 
- Establecer un/a referente técnico para la coordinación de prospección, consulta y 

dudas que puedan surgir de las ofertas de trabajo del municipio que gestione 
INSERTA EMPLEO.  
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- Compartir las ofertas de empleo del municipio, publicadas en la aplicación de 

INSERTA EMPLEO a la bolsa de trabajo del AYUNTAMIENTO. 
 
- Utilización de la BBDD de gestión de la Bolsa de Trabajo del departamento de 

Políticas de Ocupación del AYUNTAMIENTO, para consignar los datos de las 
empresas situadas en el municipio que hagan una demanda de personal con 
discapacidad. 

 
- Realizar las coordinaciones necesarias con el personal técnico del departamento 

de Políticas de Ocupación del AYUNTAMIENTO, con el fin de poder intercambiar 
las informaciones necesarias que permitan un trabajo transversal en la atención a 
las empresas que deseen contratar a personas con discapacidad. 

 
- Dar prioridad a la derivación de los candidatos que residan en Cornellà de 

Llobregat a de las ofertas de trabajo que soliciten personal con discapacidad, 
gestionadas por INSERTA EMPLEO.  

 
4. FINANCIACIÓN 
 
El presente ANNEXO-2 del convenio marco no implica la asunción de compromisos 
económicos por las partes, dado que tanto el AYUNTAMIENTO como INSERTA 
EMPLEO dedicaran recursos propios ya en funcionamiento para el desarrollo de los 
compromisos anteriormente descritos.  
 
5. PLAN DE EJECUCIÓN 
 
El AYUNTAMIENTO e INSERTA EMPLEO acuerdan mediante el presente ANNEXO del 
convenio marco desarrollar las acciones descritas siguiendo el siguiente Plan de 
Ejecución:  
 
1. Reunión inicial entre los técnicos de empresa del departamento de ocupación del 

AYUNTAMIENTO y la persona técnica referente decidida por INSERTA EMPLEO, 
para abordar los aspectos concretos para el desarrollo de las acciones: gestión de 
ofertas, coordinación de prospección, gestión de ofertas de trabajo y presentación 
de los recursos en ejecución de que dispone el departamento de Políticas de 
Ocupación e INSERTA EMPLEO en el marco de las Políticas Activas de ocupación.  

 
2. Formación sobre la herramienta de gestión del aplicativo de empresas municipal a 

la persona técnica referente de INSERTA EMPLEO.  
 
3. Derivación de ofertas de trabajo que busquen personal con discapacidad en la 

bolsa de empleo del AYUNTAMIENTO, como la derivación de las ofertas de trabajo 
instaladas en el municipio que gestione INSERTA EMPLEO. 

 
4. Reuniones mensuales de seguimiento sobre el estado de las candidaturas de 

trabajo destinadas a personas con discapacidad del municipio. 
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6. CALENDARIO 
 
Tanto las acciones descritas anteriormente, como el plan de ejecución para el 
desarrollo de las mismas mantienen el horizonte temporal que marca el Convenio 
Marco, 2 años; atendiendo a las modificaciones que, sobre el mismo ámbito de 
actuación, pueda acordar la comisión de seguimiento del mismo bajo las necesidades 
que aporte su puesta en funcionamiento. 
 
ANEXO-3 FORMACIÓN PARA LA OCUPACIÓN 
 
1. AMBITO DE ACTUACION 
 
En el marco del ámbito de actuación con letra d) de la segunda cláusula del convenio 
marco de colaboración entre el AYUNTAMIENTO e INSERTA EMPLEO, (“Promoción de 
la formación de las personas con discapacidad del municipio, mediante el diseño y la 
puesta en marcha de acciones que contribuyan a su empleabilidad, como medio 
fundamental para proporcionarles posibilidades reales de integración social y 
laboral”), se proponen realizar las acciones concretas que se pasan a detallar en los 
siguientes apartados. 
 
2. OBJETO ESPECÍFICO 
 
Desarrollar acciones de formación ocupacional específica para personas con 
discapacidad, como de la misma manera difundir las ya existentes tanto por parte del 
AYUNTAMIENTO como INSERTA EMPLEO. Con esto conseguir mejorar la 
empleabilidad del colectivo que padece alguna discapacidad y mejorar su situación de 
integración social.  
 
3. COMPROMISOS DE LAS PARTES 
 
Para la consecución del objeto anteriormente mencionado, las partes se 
comprometen a:  
 
Por parte del AYUNTAMIENTO:  
 
- Poner a disposición de INSERTA EMPLEO espacios y medios técnicos necesarios 

para la realización de las formaciones destinadas a personas con discapacidad. 
 
- Derivación de personas con discapacidad que estén interesadas por los cursos 

realizados por INSERTA EMPLEO.  
 
- Establecer un/a referente técnico para la coordinación, consulta y dudas 

relacionadas sobre las formaciones realizadas por el AYUNTAMIENTO y el estado 
de las personas derivadas por parte de este. 
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Por parte de INSERTA EMPLEO:  
 
- Establecer un/a referente técnico para el seguimiento de las personas derivadas a 

las formaciones realizadas por INSERTA EMPLEO. 
 
- Priorizar la inscripción a las formaciones realizadas por INSERTA EMPLEO de las 

personas con discapacidad de Cornellà de Llobregat interesadas en estas. 
 
- Siempre que se adecue al puesto de trabajo poder aceptar las derivaciones en la 

modalidad prácticas formativas en el marco de la Formación Ocupacional 
realizada por el AYUNTAMIENTO. 

 
4. FINANCIACIÓN 
 
El presente ANNEXO-3 del convenio marco no implica la asunción de compromisos 
económicos por las partes, dado que tanto el AYUNTAMIENTO como INSERTA 
EMPLEO dedicaran recursos propios ya en funcionamiento para el desarrollo de los 
compromisos anteriormente descritos.  
 
5. PLAN DE EJECUCIÓN 
 
- Reunión semestral informativa entre los técnicos de formación ocupacional del 

departamento de Políticas de Ocupación del AYUNTAMIENTO y la persona técnica 
referente establecida por INSERTA EMPLEO, para abordar los aspectos concretos 
para el desarrollo de las acciones vinculadas con la formación. 

 
- Derivación de candidato/as que estén interesado/as en las formaciones ofrecidas 

por INSERTA EMPLEO.  
 
- Coordinación de seguimiento de las personas derivadas desde el AYUNTAMIENTO 

a las formaciones de INSERTA EMPLEO. 
 
6. CALENDARIO 
 
Tanto las acciones descritas anteriormente, como el plan de ejecución para el 
desarrollo de las mismas mantienen el horizonte temporal que marca el Convenio 
Marco, 2 años; atendiendo a las modificaciones que, sobre el mismo ámbito de 
actuación, pueda acordar la comisión de seguimiento del mismo bajo las necesidades 
que aporte su puesta en funcionamiento. 
 
ANEXO-4 ACCIONES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 
1. AMBITO DE ACTUACION 
 
En el marco del ámbito de actuación con letra c) de la segunda cláusula del convenio 
marco de colaboración entre el AYUNTAMIENTO e INSERTA EMPLEO, (“Desarrollo de 
acciones de difusión de la labor desarrollada por las entidades firmantes del convenio 
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en pro de la integración social y laboral de las personas con discapacidad, con la 
finalidad de que la sociedad conozca las diferentes actuaciones que se vienen 
llevando a cabo, y que las personas con discapacidad del municipio puedan participar 
en dichas iniciativas”), se proponen realizar las acciones concretas que se pasan a 
detallar en los siguientes apartados.  
 
2. OBJETO ESPECÍFICO 
 
Dar a conocer los recursos y acciones destinadas a las personas con discapacidad en 
materia de ocupación o mejora de la misma, tanto las realizadas por el 
AYUNTAMIENTO como INSERTA EMPLEO. En segundo lugar poder realizar campañas 
para la sensibilización de la ciudadanía con la finalidad de dar a conocer las 
circunstancias de las personas con diversidad funcional y discapacidad. 
 
3. COMPROMISOS DE LAS PARTES 
 
Para la consecución del objeto anteriormente mencionado, las partes se 
comprometen a:  
Por parte del AYUNTAMIENTO:  
 
- Hacer difusión de las campañas de sensibilización de INSERTA EMPLEO en materia 

de ocupación laboral. 
 
- Hacer llegar la información de los servicios que presta INSERTA EMPLEO tanto a 

empresas como a las personas interesadas en materia de inserción laboral.  
 
- Participar en las acciones que desarrolle INSERTA EMPLEO para dar a conocer el 

colectivo de personas con discapacidad en materia de ocupación.   
 
Por parte del INSERTA EMPLEO:  
 
- Hacer difusión de las campañas de sensibilización del AYUNTAMIENTO en materia 

de inserción laboral. 
 
- Hacer llegar la información de los servicios que presta del AYUNTAMIENTO tanto a 

empresas como a las personas interesadas en materia de inserción laboral. 
 
- Hacer llegar la información de las campañas y acciones realizadas por el INSERTA 

EMPLEO en materia de ocupación al departamento de Políticas de Ocupación del 
AYUNTAMIENTO. 

 
- Participar en las acciones que desarrolle el AYUNTAMIENTO para dar a conocer el 

colectivo de personas con discapacidad en materia de inserción laboral.   
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4. FINANCIACIÓN 
 
El presente ANNEXO I del convenio marco no implica la asunción de compromisos 
económicos por las partes, dado que tanto el AYUNTAMIENTO como INSERTA 
EMPLEO dedicaran recursos propios ya en funcionamiento para el desarrollo de los 
compromisos anteriormente descritos.  
 
5. PLAN DE EJECUCIÓN 
 
- Reunión semestral informativa entre los técnicos de formación ocupacional del 

departamento de ocupación del AYUNTAMIENTO y la persona técnica referente 
decidida por INSERTA EMPLEO, para abordar los aspectos concretos para el 
desarrollo de las acciones vinculadas con la difusión de acciones y participación de 
estas mismas. 

- Participación de las jornadas o de las acciones de difusión en materia de 
ocupación para las personas con discapacidad 

- Registro de las difusiones y participaciones con el objetivo de sensibilización de la 
población hacia la discapacidad. 

 
6. CALENDARIO 
 
Tanto las acciones descritas anteriormente, como el plan de ejecución para el 
desarrollo de las mismas mantienen el horizonte temporal que marca el Convenio 
Marco, 2 años; atendiendo a las modificaciones que, sobre el mismo ámbito de 
actuación, pueda acordar la comisión de seguimiento del mismo bajo las necesidades 
que aporte su puesta en funcionamiento.   

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Punt trenta-dosè.- Aprovar el text literal del Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l’Escola Mediterrània, per dur a 
terme el Projecte EURONET 50/50 MAX per els cursos 2021-2022 i 2022-
2023. 
 

Aprovar el conveni del projecte 
EURONET 50/50 MAX 
 

Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Polítiques 
Mediambientals i Comunitàries , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’esborrany del document denominat “CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT I L’ESCOLA MEDITERRÀNIA PER DUR A TERME EL PROJECTE 
EURONET 50/50 MAX”. 
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Vist que l’objectiu d’aquest conveni pretén establir les condicions per a desenvolupar 
el projecte Euronet 50/50 max tant des de l’Ajuntament com des de l’Escola 
Mediterrània. 
 
Vist què el projecte europeu Euronet 50/50 max incentiva l’estalvi energètic en 
edificis públics a partir de l’aplicació de bones pràctiques en l’ús i la gestió de 
l’energia. La metodologia que es fa servir és el 50/50 que consisteix en introduir 
incentius econòmics a l’estalvi energètic aconseguit. 
  
Vista la Memòria, subscrita per la Tècnica de Medi Ambient i el Tinent d’Alcalde de 
Territori i Sostenibilitat, en data 17 de juliol de 2021, sobre la necessitat i oportunitat 
de la subscripció del conveni. 
 
Vista la regulació dels convenis en el Capítol VI de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 
Règim Jurídic del Sector Públic, articles 47 fina al 53.  
 
Vistes les circulars 1/2017 i 3/2017 de la Secretaria General d’aquest Ajuntament, 
sobre els convenis administratius. 
 
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, que va ser publicada al Butlletí de la Província de 
Barcelona de data 18 de juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde de Polítiques 
Mediambientals i Comunitàries, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la subscripció del conveni  entre l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat i l’Escola Mediterrània, per els cursos escolars 2021-2022 i 2022-2023, i 
facultar a l’Alcalde d’aquesta corporació, senyor Antonio Balmón Arévalo, per a la 
seva formalització, mitjançant la subscripció del document que figura al final de la 
present resolució. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a les restants parts signants del conveni i al 
Departament municipal de Medi Ambient, pel seu coneixement i efectes, així com al 
departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes previstos al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el ROAS. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acords en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
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 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. 
 
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT I L’ESCOLA 
MEDITERRÀNIA PER DUR A TERME EL PROJECTE EURONET 50/50  MAX 
 
 
REUNITS 
 
D’una part, l’Alcalde de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, Plaça de l’Església, 
s/n, 08940 i NIF P0807200A, facultat per acord de la Junta de Govern Local de data 
_________________ i assistit per la Secretària General de l’Ajuntament, als efectes 
de fe pública previstos per l’article 3 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, que 
dóna fe de l’acte. 
 
D’altra part, la directora de l’escola Mediterrània, amb domicili social a Carrer 
Bonavista, s/n, 08940 Cornellà de Llobregat, i NIF Q5856382F actuant en el seu nom i 
representació de conformitat amb el que estableix el Capítol IV del Títol V de la Llei 
Orgànica 2/2006 i del Decret 155/2010 de 2 de novembre. 
 
Les parts, a títol d’antecedents, 
 
EXPOSEN 
 
Totes dues parts són conscients de la seva responsabilitat pel que fa a l’ús 
responsable dels mitjans financers del pressupost públic i l’ús dels recursos naturals 
amb la finalitat de preservar el medi ambient.  
Que l’Ajuntament de Cornellà té competència en la formulació i la gestió de polítiques 
per a la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible, tal com es recull 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de 
juliol, en l’article 84.1.j), i amb caràcter genèric en matèria de medi ambient urbà, 
l’article 25.2.b) de la Llei Reguladora de Bases del Règim Local, 7/1985 de 2 d’abril. 
Que l’escola Mediterrània disposa d’autonomia pedagògica, en el marc de la 
legislació vigent i en els termes recollits a la legislació vigent, de conformitat amb el 
que estableix el Capítol II del Títol V de la Llei Orgànica 2/2006. 
 
Per tant, acorden adoptar les mesures necessàries per estalviar a l’escola: 
 
- combustible pel circuit d’aigua calenta sanitària i per calefacció  
- electricitat per il·luminació i aparells 
 
CLÀUSULES 
 
1. Objecte del Conveni 



 
 

 
 

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

 

 49

 
És objecte d’aquest conveni fixar el marc de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat i l’Escola Mediterrània pel desenvolupament del projecte 
europeu Euronet 50/50 max. 
 
2. Els compromisos de l’escola Mediterrània 
 

1. L’escola es compromet a educar els usuaris de l’edifici perquè facin un ús 
responsable de l’energia per a calefacció i aigua calenta i de l’electricitat. El 
professorat i la resta de personal s’encarregaran d’impartir aquesta educació a les 
classes o en grups de treball.  

2. Per facilitar la consecució d’aquest objectiu, es constitueix a l’escola un equip 
energètic. Aquest equip energètic serà el responsable de fer el seguiment de tot el 
projecte, de calcular els valors de referència i els estalvis que s’aconsegueixin, 
d’aplicar les mesures d’estalvi que no comportin cap inversió en l’ús de la 
calefacció i l’electricitat, entre d’altres. La directora, els mestres de la Comissió 
XESCO, el conserge, dos alumnes de 4t i dos de 5è i tècnics de l’Ajuntament 
formaran part de l’equip energètic.  

3. L’escola designarà una persona, com a mínim, que es responsabilitzarà de la 
implantació del procés 50/50 a l’escola. La direcció de l’escola donarà suport a 
l’equip energètic en els aspectes funcionals i en temes específics.  

4. L’escola es compromet a portar un registre de les activitats i mesures adoptades, i 
a lliurar aquests registres a l’ajuntament. A més, l’escola farà propostes 
addicionals d’altres mesures per estalviar energia. 

5. L’escola es compromet a participar en la xarxa 50/50, que pretén compartir 
experiències i informació sobre l’aplicació del projecte 50/50 entre els centres 
educatius d’Europa.  

 
3. Els compromisos de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat  
 

1. L’ajuntament subministrarà tots els documents i informacions necessaris per a 
l’execució satisfactòria del projecte. 

2. L’ajuntament designarà una persona com a mínim,  que es responsabilitzarà de la 
implantació del procés 50/50 a l’escola i formarà part de l’equip energètic 
constituït al centre.  

3. Per promoure la motivació de l’escola, l’ajuntament es compromet a retornar una 
part dels estalvis aconseguits segons els resultats obtinguts, d’acord amb l’apartat 
6.  

4. Difondrà l’aplicació de la metodologia 50/50 a l’escola del seu municipi i encoratjarà 
les altres escoles a participar en activitats semblants.  
 
 
4. Valors de referència 
 

1. Per fixar el punt de partida per calcular l’estalvi aconseguit durant el projecte, es 
faran servir els consums mensuals dels diferents recursos durant tres cursos que 
apareguin en les respectives factures, distribuïts en les taules següents per mesos i 
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anys. Vist que els dos darrers cursos han estat excepcionals, es prenen com a 
referència els cursos entre 2016-2017 i 2018-2019. 
 

2. Electricitat 

 
3. Gas/combustible  

 

Període 
Consum de gas(kWh) 

Set. Oct. Nov. Des. Gener  Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost TOTAL 

16-17 
                                       
-      

                  
921    

                  
7.013    

                
29.241    

                
15.691    

                
31.119    

                
23.638    

                
12.464    

                      
874    

                      
984    

                         
-      

                         
-      

        
121.945    

17-18 
                                
1.117   

                  
1.060   

                  
6.254    

                
28.555    

                
21.546    

                
33.790    

                
23.772    

                  
8.003    

                  
1.052    

                      
930        

        
126.079    

18-19 
                                
1.377   

                  
1.157   

                  
9.399    

                
29.028    

                
18.124    

                
31.601    

                
25.453    

                
12.017    

                  
1.419    

                      
988        

        
130.563    

 
5. Canvis d’ús i horari de funcionament 
L’equip energètic farà constar al registre qualsevol canvi important que es produeixi 
en l’ús de l’edifici, com ara modificacions de l’estructura externa, del sistema de 
calefacció o d’altres equipaments tècnics, així com en l’horari de funcionament del 
centre, per tal d’avaluar l’impacte d’aquests canvis en el consum d’energia i de 
recursos durant l’execució del projecte. Caldrà reajustar els valors de referència 
d’acord amb els canvis. 
 
6. Càlcul de l’estalvi de despeses 
 
Els estalvis aconseguits en l’energia per a calefacció i aigua calenta i electricitat es 
convertiran en valor al comptat aplicant-hi els preus actuals en cada moment.  
 
Per fer-ho, es restarà el consum energètic de l’any en curs del consum calculat de 
l’any de referència i després es multiplicaran els kWh estalviats pel preu mig del 
subministrament energètic de l’any en curs. 
 
Càlcul de l’estalvi en calefacció 
Per calcular l’estalvi en energia per a calefacció, es fan servir els valors de graus/dia 
en calefacció als països del G-15 (d’aquesta manera l’energia per a calefacció es 
calcula en comparació amb una temperatura anual estàndard; si no, un hivern més 
fred o més càlid del que és habitual distorsionaria els resultats dels estalvis.) 

Període 
Consum d’electricitat (kWh) 

Setembre Octubre Novembre Desembre Gener  Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost TOTAL 

16-17 
                                
5.245    

                  
5.705    

                  
6.491    

                  
5.468    

                  
7.251    

                  
6.507   

                  
6.970   

                  
5.512  

                  
7.075   

                  
6.137   

                  
3.180   

                  
2.635   68.176 

17-18 
                                
5.222    

                  
5.926    

                         
-      

                
12.685    

                  
7.233    

                  
7.214   

                  
6.074   

                  
5.779   

                  
5.885   

                  
5.129   

                         
-      

                  
6.468   67.615 

18-19 
                           
5.059    

                  
5.127    

                  
4.572    

                
12.458    

                  
5.538    

                  
6.988   

                  
6.272   

                  
5.263   

                  
6.035   

                  
4.744   

                  
3.529   

                  
2.783   68.368 
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- 1r. Determinar els valors de referència ponderats pels grau dia. Es calculen per cada 

any i posteriorment es fa la mitjana:  
 
 
 
 
I la mitjana:  
  
 
 
 
S’obté el consum per 1 Kd estandaritzat.  
 

- 2n. Determinar l’estalvi de l’any en curs:  
 
Un cop es tinguin totes les factures de l’any per al qual es calculen els estalvis 
aconseguits s’ha de buscar la “xifra de la fredor de l’any A” anant a la mateixa pàgina 
web. I aleshores es calcula:  
 
 
L’Estalvi aconseguit serà:  
 
Estalvi (en MWh) = Consum estandararitzat any A – consum mesurat any A 
 
S’haurà de tenir en compte en el càlcul de l’estalvi qualsevol canvi d’horari del centre 
o altres paràmetres que en determinin el consum. 
 
Posteriorment es multipliquen els kWh pel preu mig anual.  
 
Càlcul de l’estalvi en electricitat 
 
Per calcular l’estalvi en electricitat, en principi no es pondera per cap valor, només es 
farà així si hi ha un canvi en l’horari del centre o altres paràmetres que en determinin 
el consum. 
 
Així l’estalvi obtingut serà la diferència amb l’any de referència:  
 
Estalvi  (en kWh)= kWh any de referència – kWh any en curs 
 
En aquest cas els kWh de l’any de referència serà la mitjana aritmètica dels tres anys 
mesurats.   
 
Posteriorment es multipliquen els kWh pel preu mig anual, calculat tenint en compte 
només el terme d’energia i excloent-ne els termes fixes, com el terme de potència i els 
impostos. 
 

Xifra “de la fredor de l’any” (Kd) 
 

consum de gas mesurat de l’any 1 (MWh) 
⁼ Consum per 1 Kd (MWh/ Kd) 

Consum per 1 Kd (MWh/ Kd) any 1 Consum per 1 Kd (MWh/ Kd) any 3 Consum per 1 Kd (MWh/ Kd) any 2 

3 

₊ ₊ 

Fredor de l’any A X consum per 1 Kd estandaritzat = Consum estandaritzat de l’any A 
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7. Ràtio de distribució de l’estalvi 
 
L’import estalviat es distribuirà de la manera següent: 
 
 50% per a ús de l’escola (fins a un màxim de 3.000 euros) 
 50% per l’ajuntament, que s’invertiran en projectes d’eficiència energètica 

 
8. Retorn dels diners estalviats   
 
El retorn del 50% dels diners estalviats, d’acord amb els càlculs efectuats d’acord amb 
l’apartat 6 del present conveni i fins un màxim de 3.000 euros, s’efectuarà cada any 
tan bon punt s’hagin enllestit els càlculs necessaris.  
 
Per tal de decidir a quins productes o serveis es vol destinar el retorn aconseguit es 
consultarà l’equip energètic. El retorn de l’import al centre educatiu es farà, tenint en 
compte les seves preferències, en forma de materials o serveis pel valor de l’import a 
retornar. 
 
9. Inici i durada del conveni 
 
Aquest conveni serà vàlid els cursos 2021-2022 i 2022-2023. Durant aquest període 
els valors de referència no experimentaran cap variació. En cas d’aprovació d’aquest 
conveni posterior a l’inici del curs escolar 2021-2022, aquest conveni tindrà efectes 
retroactius des de l’inici del curs. 
 
10. Causes d’extinció del conveni 
 
Són causes d’extinció del present conveni: 
 
 El transcurs del termini de vigència. 
 L’incompliment greu i manifest, material o legal, de qualsevol de les obligacions 

derivades d’aquest conveni. 
 El mutu acord de les parts signatàries. 
 La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista en el present document. 
 Qualsevol de les causes de resolució previstes en aquest conveni o en el marc 

normatiu vigent. 
 
11. Incompliment de les obligacions 
 
L’incompliment greu i manifest, material o legal, de qualsevol de les obligacions 
derivades d’aquest conveni donarà lloc a l’extinció del present conveni. No 
s’estableixen indemnitzacions per l’incompliment de les obligacions. 
 
12. Modificació del conveni 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en 
relació a la matèria aquí continguda i recull l’esperit i els objectius de les converses i 
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els acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest 
conveni. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per 
ambdues parts, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho. 
 
13. Naturalesa jurídica del conveni 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es 
regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes 
de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte 
del conveni. 
 
14.  Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Punt trenta-tresè.- Incoar expedients sancionadors contra els propietaris i/o 
conductors dels gossos que consten a l’expedient GO-004-2021. 
 

Incoar exp. sancionador de gossos 
GO-004-2021 

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

ACORDS 
 
Primer.- Incoar expedients sancionadors pel procediment abreujat contra els 
propietaris i/o conductors dels gossos que consten a l’Annex adjunt anomenat ANNEX  
SANCIONS juliol 2021, l'import de la liquidació inicial es fixa en DIVUIT MIL CINC-
CENTS QUARANTA-SIS euros (18.546€).  
  
Segon.- Nomenar Instructora d’aquests expedients la Cap de Programes de l’Alcaldia  
i  que el règim de recusació de l’instructor es l’establert a l’article 24 de la Llei 
40/2015 de 1 d’octubre abans esmentada. 
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Tercer.- Notificar als interessats del seu dret a presentar al·legacions contra la 
incoació del present expedient sancionador en un termini de 15 dies hàbils 
comptadors des de el dia següent al de la notificació de la present notificació ( art. 
82.2 Llei 39/2015 de 1 d’octubre) amb la possibilitat establerta a l’apartat 3 del 
mateix article i a la lletra f) de l’article 64 de la  mateixa norma, per poder manifestar 
la seva decisió de no realitzar al·legacions ni aportar nous documents o justificacions 
amb la qual cosa es donarà per realitzat el tràmit. 
 
Transcorregut aquest termini si no es formulen al·legacions, la denúncia que es 
notifica serà considerada proposta de resolució, que s’ elevarà a l’òrgan competent 
per a que dicti la corresponent resolució sancionadora. No obstant això, la Junta de 
Govern Local, acordarà el que estimi adient. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a l’interessat tot fent-li saber que, d’acord amb 
l’establert a l’article 64.2.d i 85 de la Llei 30/2015 de 1 d’octubre de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques pot reconèixer voluntàriament 
la seva responsabilitat, la qual cosa suposarà una reducció de l’import de les sancions 
que puguin derivar-se, de com a mínim un 20 %, sempre que l’interessat renunciï a 
qualsevol acció o recurs contra la sanció. Igualment podrà efectuar pagament 
voluntari, el que podrà derivar en una segona reducció acumulativa del 20%. El 
pagament de l’import reduït, dins el termini concedit per al·legacions sense efectuar-
ne, suposarà la tàcita renúncia a exercir cap acció o recurs contra la sanció, 
esdevenint aquesta definitiva i admesa.  
 
ANNEX  SANCIONS juliol 2021 
 

1) Sra. Maria Gay Sunsi amb NIF núm. 47669772H va resultar ser propietària 
i/o conductora d’un gos de raça Rottweiler de nom Reina segons acta aixecada 
pels agents de la Guàrdia Urbana. 

 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 4711 en data 20/07/2021 a les 
01:20 hores a Plaça Rosa Sensat, varen advertir els fets sancionables, tipificables com 
les infraccions següents:   
 

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

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i quatre greus previstes als articles 
7 de la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 12.304€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
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quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 7.382,4€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

2) Sr. Juan Jose Rueda Guiamet, amb NIF. núm. 46462026W va resultar ser 
propietari i/o conductor d’un gos de raça Stafforshire de nom desconegut segons 
acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, 
pels motius que s’expressen: 

 
 Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 4705 en data 24/07/2021 a 
les 00.05 hores al carrer Avet, núm. 8, varen advertir els fets sancionables, tipificables 
com les infraccions següents:   
 

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

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

3) Sra. Carla Torres Lahuerta amb NIF. núm. 39414243V propietària i/o 
conductora d’un gos de raça Stafforshire de nom desconegut segons acta aixecada 
pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona: 

 
Els Agents amb números de carnet professional 2027 i 4800 en data 25/07/2021 a les 
20:45 hores a la Plaça Esglesia s/n, varen advertir els fets sancionables, tipificables 
com les infraccions següents:   
 

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

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

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Punt trenta-quatrè.- Incoar expedients sancionadors contra els propietaris 
i/o conductors dels gossos que consten a l’expedient GO-005-2021. 
 

Incoar exp. sancionador de gossos 
GO-005-2021 

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

 
ACORDS 

 
Primer.- Incoar expedients sancionadors pel procediment abreujat contra els 
propietaris i/o conductors dels gossos que consten a l’Annex adjunt anomenat ANNEX  
SANCIONS agost 2021, l'import de la liquidació inicial es fixa en SEIXANTA-SIS MIL 
VUIT-CENTS UN euros amb SEIXANTA cèntims (66.801,60€). 
  
Segon.- Nomenar Instructora d’aquests expedients la Cap de Programes de l’Alcaldia  
i  que el règim de recusació de l’instructor es l’establert a l’article 24 de la Llei 
40/2015 de 1 d’octubre abans esmentada. 
  
Tercer.- Notificar als interessats del seu dret a presentar al·legacions contra la 
incoació del present expedient sancionador en un termini de 15 dies hàbils 
comptadors des de el dia següent al de la notificació de la present notificació ( art. 
82.2 Llei 39/2015 de 1 d’octubre) amb la possibilitat establerta a l’apartat 3 del 
mateix article i a la lletra f) de l’article 64 de la  mateixa norma, per poder manifestar 
la seva decisió de no realitzar al·legacions ni aportar nous documents o justificacions 
amb la qual cosa es donarà per realitzat el tràmit. 
 
Transcorregut aquest termini si no es formulen al·legacions, la denúncia que es 
notifica serà considerada proposta de resolució, que s’ elevarà a l’òrgan competent 
per a que dicti la corresponent resolució sancionadora. No obstant això, la Junta de 
Govern Local, acordarà el que estimi adient. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a l’interessat tot fent-li saber que, d’acord amb 
l’establert a l’article 64.2.d i 85 de la Llei 30/2015 de 1 d’octubre de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques pot reconèixer voluntàriament 
la seva responsabilitat, la qual cosa suposarà una reducció de l’import de les sancions 
que puguin derivar-se, de com a mínim un 20 %, sempre que l’interessat renunciï a 
qualsevol acció o recurs contra la sanció. Igualment podrà efectuar pagament 
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voluntari, el que podrà derivar en una segona reducció acumulativa del 20%. El 
pagament de l’import reduït, dins el termini concedit per al·legacions sense efectuar-
ne, suposarà la tàcita renúncia a exercir cap acció o recurs contra la sanció, 
esdevenint aquesta definitiva i admesa.  
 
ANNEX  SANCIONS agost 2021 
 
1) Sra. Marlen Nerea Pillajo Almache amb NIF núm. 46478899Q va resultar ser 
propietària i/o conductora d’un gos de raça Staffrshire de nom Desconegut segons 
acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana. 
 
Els Agents amb números de carnet professional 2027 i 2030 en data 02/08/2021 a les 
22:45 hores a Plaça sant Ildefons, varen advertir els fets sancionables, tipificables 
com les infraccions següents:   
 

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

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i quatre greus previstes als articles 
7 de la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 12.304€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 7.382,4€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 
2) Sra. Katy Quijano Moreno, amb NIF. núm. 47952918B va resultar ser 
propietària i/o conductora d’un gos de raça Pit bull de nom Thor segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 2027 i 2030 en data 02/08/2021 a les 
22:45 hores a Plaça sant Ildefons, varen advertir els fets sancionables, tipificables 
com les infraccions següents:   

 
a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent,  
d) Posseir i/o portar el gos deslligat i sense morrió a la via o en un espai públic. 
e) i  per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 
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Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i quatre greus previstes als articles 
7 de la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 12.304€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 7.382,4€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 
3) Sr. Kevin Javier Correa Vilaña amb Passaport/Ecuador núm. 1727404442 
propietari i/o conductor d’un gos de raça Stafforshire de nom Drago segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 1891 en data 08/08/2021 a les 
19:50 hores a la Plaça Salvador Allende, varen advertir els fets sancionables, 
tipificables com les infraccions següents:   
 

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

Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes als articles 7 
de la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,8 €. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 
4) Sr. Hicham Boussaine amb NIE. núm. Y5816551A va resultar ser propietari 
i/o conductor d’un gos de raça Stafforshire de nom Max segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 1891 en data 08/08/2021 a les 
21:10 hores al Carrer Vistalegre, varen advertir els fets sancionables com infracció 
per: 
 

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal 
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent,  
d) i  per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 
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Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes als articles 7 
de la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,8 €. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 
5) Sr. Pol Morales Calleja amb NIF. núm. 48183890V va resultar ser propietari 
i/o conductor d’un gos de raça Pit bull de nom Junior segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 2027 i 4424 en data 13/08/2021 a les 
01:15 hores al Carrer Flor de Nit, 8, varen advertir els fets sancionables com infracció 
per: 
 

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

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes als articles 7 
de la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,8 €. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 
6) Sr. Jose Luis Garcia Adsuar amb NIF. núm. 24414713Y va resultar ser 
propietari i/o conductor de dos gos de raça Pit bull i stafforshire de nom Atom i Adara 
segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es 
relaciona, pels motius que s’expressen: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 4424 en data 14/08/2021 a les 
00:00 hores a la Plaça Catalunya, varen advertir els fets sancionables com infracció 
per: 
 
El gos Atom: 
 

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

 
El gos Adara: 
 

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

 
Qualificar la falta comesa com a dues infraccions lleu i sis greus previstes als articles 7 
de la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 18.606€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 11.163,6 €. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 
7) Sr. Jose Antonio Robledo Garcia amb NIF. núm. 52627595F va resultar ser 
propietari i/o conductor d’un gos de raça Stafforshire de nom Desconegut segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 4833 en data 24/08/2021 a les 
19:40 hores al Carrer Josep Recort 1, varen advertir els fets sancionables com 
infracció per: 
 

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

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i quatre greus previstes als articles 
7 de la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 12.304€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 7.382,4 €. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 
8) Sr. Jonathan Calabria Edo amb NIF. núm. 47665855B va resultar ser 
propietari i/o conductor d’un gos de raça Stafforshire de nom Desconegut segons acta 
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aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 4833 en data 24/08/2021 a les 
20:45 hores a l’Avinguda del Parc 26, varen advertir els fets sancionables com 
infracció per: 
 

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

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes als articles 7 
de la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,8 €. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 
9) Sr. Ronal Wilfredo Gutierrez Huaman amb NIF. núm. 49820503L va resultar 
ser propietari i/o conductor d’un gos de raça Stafforshire de nom Dandy segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 2086 en data 27/08/2021 a les 
17:00 hores al Carrer Mossen Andreu 45, varen advertir els fets sancionables com 
infracció per: 
 

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

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes als articles 7 
de la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,8 €. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
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10) Sr. Juan Felix Zamudio Ruiz amb NIE. núm. X2224465C va resultar ser 
propietari i/o conductor d’un gos de raça Stafforshire de nom Desconegut segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 4800 en data 31/08/2021 a les 
00:45 hores al Carrer Segarra 10, varen advertir els fets sancionables com infracció 
per: 
 

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

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

... 
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 12 de novembre 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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