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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

ACTA NÚM.  4/2022 

 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 18 DE 
FEBRER DE 2022. 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les nou hores i trenta minuts, 
del dia 18 de febrer de dos mil vint-i-dos, 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 
    Sra. Joana Piñero Romera 
 
Secretària General                   Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor                                Sr. Juan Ramón Sagalés Guillamón 

 
 

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA 
     
Tinent d'Alcalde  Sr. Ot García Ruiz 
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COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 
 

 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ  
 
Punt setzè.- Autoritzar la compatibilitat general sol·licitada per la 
treballadora Celia del Carmen Segovia Servián, adscrita al departament de 
Patrimoni Cultural i Biblioteques, del seu lloc de treball amb una altra 
activitat per compte aliè a temps parcial. 
 

Autoritzar la compatibilitat  
Celia del Carmen Segovia 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vista la declaració d'activitats presentada per la treballadora d’aquest Ajuntament, 
senyora Celia del Carmen Segovia Servián, que ocupa una plaça d’Auxiliar de 
Biblioteca amb una jornada del 50%, adscrita al Departament de Patrimoni Cultural i 
Biblioteques, mitjançant la qual sol·licita la compatibilitat del seu lloc de treball en 
aquest Ajuntament amb una altra activitat per compte aliè a temps parcial, com a 
mediadora i guia cultual a l’empresa Magmacultura, SL, de Barcelona. 
   
Atès que la dedicació setmanal del lloc de treball d’Auxiliar de Biblioteca de 
l’Ajuntament és de 18,75 hores setmanals, i que les activitats per a les quals es 
sol·licita compatibilitat es desenvolupen amb una dedicació total de 6 hores 
setmanals com a màxim, 
 
Atès el que disposa en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del 
personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, i el Reial 
Decret 598/1985, de 30 d'abril, que desenvolupa l' esmentada Llei 53/1984, així com 
el Reglament del personal al Servei de les Entitats Locals, 
 
Atès que els criteris que s'estableixen en l' esmentada normativa sobre aquesta 
qüestió són: 
 
a) El desenvolupament d'un lloc de treball en l'àmbit privat no podrà impedir o 

menyscabar l'estricte compliment dels deures del personal al servei de 
l'Ajuntament, o comprometre la seva imparcialitat o independència. 
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b)  No poden ésser objecte de compatibilitat les activitats professionals que s'han de 
prestar a persones a les que s'està obligat a atendre en el desenvolupament del 
càrrec públic.  

 
Atès, que si l'activitat en el sector públic és plena o total, aquesta podrà 
compatibilitzar-se amb una activitat privada que suposi una jornada igual o inferior a 
la meitat de la pública. Si l'activitat en el sector públic és a temps parcial, es podrà 
compatibilitzar amb una activitat privada qualsevol que sigui la jornada que es 
realitzi en aquesta última, amb el límit, però, tant en aquest cas com en l'anterior, 
que la suma d'ambdues jornades no superi l'ordinària de l'Administració 
incrementada d'un 50% (56 hores i 15 minuts). 
 
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 20 de juny de 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, de data 2 de juliol de 2019, el President de la Comissió Informativa de 
Presidència i Economia proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Autoritzar la compatibilitat general sol·licitada per la treballadora d’aquest 
Ajuntament, senyora Celia del Carmen Segovia Servián, que ocupa una plaça 
d’Auxiliar de Biblioteca amb una jornada del 50%, adscrita al Departament de 
Patrimoni Cultural i Biblioteques, mitjançant la qual sol·licita la compatibilitat del seu 
lloc de treball en aquest Ajuntament amb una altra activitat per compte aliè a temps 
parcial, com a mediadora i guia cultual a l’empresa Magmacultura, SL, de Barcelona; 
en base a les consideracions al·legades a la part expositiva del present Dictamen i, en 
el ben entès que la interessada no podrà dedicar més de 37 hores 30 minuts 
setmanals a l'activitat privada i haurà de posar en coneixement d'aquesta Corporació 
qualsevol canvi que es produeixi en les condicions de treball de l'activitat que es 
compatibilitza; havent-se de completar aquesta autorització general amb l’específica 
que s’assenyala en l’article 12 del Reial Decret 598/1985 de 30 d’abril, 
 
Segon.- Aquesta autorització restarà sense efectes automàticament en els supòsits 
següents: 
 

- Si l'activitat privada impedeix o menyscaba l'estricte compliment dels deures 
de l'empleat o compromet a la seva imparcialitat o independència. 

 
- Si l'activitat privada té alguna relació amb els assumptes que es coneguin per 

raó del càrrec. 
 

- Si l'activitat privada o pública es desenvolupa dins de la jornada laboral. 
 

- Si es produeix alguna modificació en les condicions de treball de les activitats 
objecte de la compatibilitat. 
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Tercer.-  Aquesta autorització queda condicionada al compliment del l’art. 11 de la 
Llei 53/1984, i no podrà exercir activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, que es relacionin directament amb les desenvolupades per ella mateixa 
en l’àmbit dels expedients municipals. 
 
Quart.- Comunicar el present Acord a la interessada i al departament de Personal 
d’aquest Ajuntament i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, el que disposa l’article 8.g) de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
PROPOSTES DE L'ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC   

 
Punt dissetè.- Acceptar la donació efectuada a l’Ajuntament pel senyor Àlex 
Raventós Cardús, de dos obres pictòriques anomenades “BLOQUES VERDES” 
i “A MITAD DE PRECIO”.  

 
Acceptar la donació  obres   
“BLOQUES VERDES” i “A MITAD DE PRECIO” 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Alex Raventós Cardús en data 30/11/2021, en el 
Registre General d'Entrada de l'Ajuntament (núm. 47912) en virtut de la qual efectua 
la donació a l’Ajuntament de Cornellà de dos treballs pictòrics anomenats “Bloques 
Verdes” i “A mitad de precio”. 
 
Vist el document de data 5 de novembre de 2021 de donació de les obres “Bloques 
Verdes” i “A mitad de precio” propietat del Sr. Alex Raventós Cardús a favor de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 
Vist que aquest Ajuntament accepta la donació efectuada pel Sr. Àlex Reventós 
Cardús de les obres pictòriques BLOQUES VERDES i A MITAD DE PRECIO a favor de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb les següents condicions: 
  
 Garantir les condicions de manipulació i conservació adients de l’obra i fer-se 

càrrec de la despesa econòmica de la seva conservació i assegurança. 
 En la cartel·la que acompanyarà l’obra constarà com a “Donació Àlex 

Raventós” quan aquesta sigui exposada per l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat. 

 Les obres hauran de ser indispensablement ubicades al barri de St. Ildefons. 
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 Garantir al donant que les obres passaran a formar part del fons legal i 
registral de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i que la donació no serà 
objecte de cap revenda ni traspàs posterior.  

 
Atès que cal considerar aquesta última condició de prohibició de revenda o traspàs 
posterior com una condició, gravamen o càrrega onerosa. 
 
Vist l’informe de valoració emès pel Cap del Gabinet Tècnic d’Innovació Urbana i 
Social de data 23 de novembre 2021 on es recullen les característiques de les obres 
anteriorment esmentades: 
  

1) “Bloques verdes” d’Àlex Raventós Cardús obra nova realitzada l’any 2021 en oli 
sobre tela. Representació realista-costumista d’inspiració naïf, ambientada en 
els carrers i persones del barri de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat. Mides: 
73,50 cm x 100,50 cm. 

  
L’esmentat quadre restarà exposat de manera permanent al Centre Cívic de Sant 
Ildefons (C/ Gerdera s/n.).  
El seu valor, segons preu de mercat, és de 2.500 € 
  

2) “A mitad de precio” d’Àlex Raventós Cardús obra nova realitzada l’any 2021 en 
oli sobre tela. Representació realista-costumista d’inspiració naïf, ambientada 
en els carrers i persones del barri de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat. 
Mides: 91,50 cm x 133 cm.  

 
L’esmentat quadre restarà exposat de manera permanent a l’Espai Esportiu Sant 
Ildefons (Avinguda de la Línia Elèctrica, 1) 
El seu valor, segons preu de mercat, és de 5.000 €  
 
Vist l’informe del Cap de Patrimoni. 
 
Vist l’article 31 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
del Patrimoni dels ens locals. 
 
Atès que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa de Territori i 
Medi Ambient. 
 
Atès que l’ adopció d’ aquest acord és competència d’ aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el 2 de juliol de 2019 i que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de data 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió Informativa de 
Territori i Medi Ambient a proposta del Tinent d’Alcalde de Política Territorial i Espai 
públic, proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
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Primer.- Acceptar la donació efectuada pel Sr. Àlex Raventós Cardús de les obres 
pictòriques anomenades “Bloques Verdes” i “A mitad de precio” a favor de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb condicions descrites al text expositiu del 
present acord.  
 
Segon.- Notificar el present Acord al senyor Àlex Raventós Cardús, al Departament 
d’Innovació Urbana i Social al Departament de Patrimoni Cultural. 
 
Tercer.- Incorporar l’ esmentada donació a l’ Inventari Municipal de Béns i Drets de l’ 
Ajuntament.  
 
Quart.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 

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

ASSUMPTES URGENTS 
 
Tot seguit es fa avinent que hi ha assumptes que, tot i no ésser a l’Ordre del 
Dia, cal tractar atesa la seva urgència. Per això, i a proposta de l’Alcaldia-
Presidència, s’acorda per unanimitat declarar-los d’urgència, de conformitat 
amb el que disposa l’article 120 del Reglament Orgànic Municipal, i es passa a 
tractar els assumptes següents: 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC   

 
Urgent primer.- Autoritzar a PROCORNELLÀ per a transmetre per títol de 
compravenda a l’IMPSÒL, la finca identificada com “MAS LLOBET”, 
qualificada com a Patrimoni Municipal del Sòl i de l’Habitatge, la qual està 
inclosa en el Projecte de Reparcel·lació del polígon d’actuació únic de l’Àrea 
residencial estratègica Ribera-salines, de Cornellà de Llobregat. 
 

Autoritzar a PROCORNELLÀ  
Transmissió a a l’IMPSÒL, la finca “MAS LLOBET” 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
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Vistes les instància i documentació presentada per l’EMPRESA MUNICIPAL DE 
PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I ECONÒMICA DE CORNELLÀ, S.A. (PROCORNELLÀ)  en 
data 4 de novembre de 2021, en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament (núm. 
43558) en virtut de la qual sol·licita autorització per alienar per títol de compravenda 
de la finca resultant identificada com a “Mas Llobet” –finca registral 125- inclosa en 
el Projecte de Reparcel·lació del polígon d’actuació únic de l’Àrea residencial 
estratègica Ribera-salines de Cornellà de Llobregat, qualificada com a Patrimoni 
Municipal del Sòl i de l’Habitatge (PMSH) en un 45,11% per a dur a terme el 
“Programa  de suport a les empreses municipals d’habitatge, dins el Pla Metropolità 
de suport als Ajuntaments, d’estímul de l’activitat econòmica i millora de la qualitat 
de vida”. 
 
Vist que d'acord amb l'article 163.2 del Text Refós de la llei d'Urbanisme de Catalunya 
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, el 45,11% de la finca abans 
esmentada s'ha incorporat al patrimoni municipal del sòl i habitatge de 
PROCORNELLÀ, com a entitat urbanística especial que gestiona el patrimoni públic de 
sòl i habitatge, segons fou constituït per acord del Consell d'Administració de 16 de 
febrer de 2010. 
 
Vist que en data 19 de desembre de 2013, segons consta a la documentació aportada 
per Procornellà, es va signar el Contracte entre l’IMPSOL i PROCORNELLÀ dins del 
Programa  de suport a les empreses municipals d’habitatge, dins el Pla Metropolità 
de suport als Ajuntaments, d’estímul de l’activitat econòmica i millora de la qualitat 
de vida”, modificat posteriorment per l’Addenda-Liquidació signada entre 
PROCORNELLÀ i IMPSÒL a data 12 de març de 2020. es va regular l’adquisició de la 
finca “Mas Llobet”per part de l’IMPSÒL. 
 
Vist que el 45,11% de l’esmenada finca que es troba afecta al patrimoni municipal del 
sòl i habitatge de la societat té un valor de venda de TRES MILIONS DINOU MIL SIS-
CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS (3.019.635,93 euros). 
 
Vist l’article 170 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), en el que s'estableixen condicions 
resolutòries que s'han de subjectar les transmissions de béns dels  patrimonis públics 
de sòl i d'habitatge, les quals han quedat  recollides a la part dispositiva de l'acord. 
     
Vist que s’ha comprovat que la finca objecte d’autorització d’alienació consta en la 
relació enviada per l’Ajuntament de Cornellà al Registre del planejament urbanístic de 
Catalunya  per a la seva inscripció, en compliment de de l’article 164.6 del Decret 
Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei d’Urbanisme. 
 
Vist l’informes obrants a l’expedient. 
 
Atès que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa de Territori i 
Medi Ambient. 
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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 2 de juliol de 2019 i que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de data 18 de juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde de Política Territorial i Espai 
públic, proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Autoritzar a PROCORNELLÀ, als efectes dels previst a l'article 170.2 TRLUC, 
per a transmetre per títol de compravenda a l’IMPSÒL, la finca resultant identificada 
com a “Mas Llobet” –finca registral 125- inclosa en el Projecte de Reparcel·lació del 
polígon d’actuació únic de l’Àrea residencial estratègica Ribera-salines de Cornellà de 
Llobregat, qualificada com a Patrimoni Municipal del Sòl i de l’Habitatge (PMSH) en 
un 45,11%, amb subjecció a les següents finalitats, terminis i condicions: 
 
Finalitat de la alienació: El destí del bens objecte de  l’alienació s’haurà d’incardinar 
dins dels previstos per l’article 160.5 i 5 bis del TRLUC  
 
Termini: Els fins per als quals s’atorga la cessió s’hauran de complir en el termini 
màxim de 5 anys a partir de la data del present acord. 
 
Condicions resolutòries: que en el termini de cinc anys i abans d'edificar els terrenys 
s'aprovi una modificació del planejament urbanístic general que comporti un 
increment del valor dels terrenys.(170.2 TRLUC). 
 
Les anteriors finalitats, terminis i condicions hauran de constar en l’escriptura pública 
que es signi entre PROCORNELLÀ i l'adquirent, així com en les successives escriptures 
de transmissió, si és que es donés el cas, i s’hauran d’inscriure totes elles en el 
Registre de la Propietat. 
 
Segon.- L’import obtingut per la venda la finca identificada com a “Mas Llobet” –finca 
registral 125 i es destinarà a les finalitats establertes a l’article 224.2 del Reglament 
de la Llei d’Urbanisme (Destinació dels béns i dels recursos econòmics que integren el 
patrimoni municipal del sòl i d’habitatge). 
 
Tercer.- Notificar el present acord a PROCORNELLÀ i al Departament d’Acció 
Territorial i Habitatge. 
 
Quart.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya.   

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
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PROPOSTES DE L’ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Urgent segon.- Corregir l’error material detectat al pacte quart del “conveni 
regulador de la concessió d’una subvenció a favor de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat per al projecte “GARAGELAB”, en el marc del pla 
metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la 
coproducció de serveis – PLA APROPAMB”. 
 

Corregir l’error material 
conveni  “GARABELAB” 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
... 
 
Atès que per acord de la Junta de Govern Local en sessió de 24 de desembre de 2021, 
es va aprovar la modificació  del text del conveni entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per materialitzar la concessió del 
recurs econòmic pel finançament del projecte “GarageLab” que es realitza en marc 
del Pla Metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la 
coproducció de serveis – Pla ApropAMB, corregint el que s’havia aprovat inicialment 
en data de 26 de novembre.  
 
Atès que en la revisió del conveni per la seva signatura  s’ha detectat un error de 
transcripció en la darrera versió de l’acord aprovat per la Junta de Govern Local, en el 
pacte quart, paràgraf tercer, referent al percentatge màxim d’aportacions 
econòmiques que determina la compatibilitat amb altres ajudes o subvencions 
diferents a l’establerta en el Pla ApropAMB per el projecte. En el darrer text  consta 
que són compatibles altres ajudes o subvencions per al projecte sempre i quan 
aquestes no superin el 80% del seu cost total, quan  el percentatge que hauria de 
figurar és el 100 %. 
 
Atès que, pel que s’ha exposat, és necessari corregir aquesta dada, sense que aquest 
fet alteri el contingut del mateix, per tal de poder procedir formalment a la seva 
signatura i fer efectiu el conveni. 
 
Atès l’informe emès pel Cap del Gabinet Tècnic de l’Alcaldia. 
 
Atès que l’apartat dos de l’article 109 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, preveu la 
rectificació en qualsevol moment, d’ofici o a instàncies d’interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics, en els seus actes. 
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Atès que l’adopció del present acord de correcció és competència de la Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions plenàries acordades en sessió de data 2 de 
juliol de 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
data 18 de juliol de 2019. 
 
Per tot això,  la tinenta d’alcalde de Presidència, previ dictamen de la Comissió 
Informativa de Presidència i Economia, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
del següent:  
 

ACORD 
 
Primer.- Corregir, per les raons exposades en la part expositiva del present acord, el 
contingut previst al PACTE QUART que consta al “CONVENI REGULADOR DE LA 
CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT PER AL PROJECTE “GARAGELAB”, EN EL MARC DEL PLA METROPOLITÀ DE 
SUPORT A LA COHESIÓ SOCIAL, L’ECONOMIA DE PROXIMITAT I LA COPRODUCCIÓ DE 
SERVEIS – PLA APROPAMB”, aprovada la seva nova redacció per la Junta de Govern 
Local en data de 24 de desembre de 2021 corregint l’acord aprovat per la Junta de 
Govern Local de 26 de novembre 2021, restant el redactat de la següent forma: 
 
Al Pacte Quart “FINANÇAMENT DE L’ACTUACIÓ” ha de dir:  
 
Pel finançament de les actuacions del projecte esmentat, l’AMB atorga a 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat  una subvenció per import de 140.000 €. 
La part corresponent al present exercici pressupostari de l’esmentada subvenció 
nominativa consta consignada a la partida pressupostària D1020 23100 46210 del 
Pressupost  de l’AMB de 2021. 
 
L’import de la subvenció atorgada per l’AMB per aquest projecte és compatible amb 
altres ajudes rebudes per a la mateixa finalitat, sempre i quan la suma de les 
aportacions  no superi el 100% del cost total del projecte. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a les restants parts signants del conveni, pel seu 
coneixement i efectes, així com a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya, als efectes previstos per l’article 309.1 del Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny). 
 
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 de què disposen la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 
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 
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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 
 
Cinquè.- Traslladar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, als 
departaments d’Educació, Gestió Administrativa General i a la Intervenció Municipal, 
pel seu coneixement i efectes.  
 
“Exp. 901574/2021 
CONVENI REGULADOR DE LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A FAVOR DE 
L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER AL PROJECTE “GARAGELAB”,  EN 
EL MARC DEL PLA METROPOLITÀ DE SUPORT A LA COHESIÓ SOCIAL, L’ECONOMIA 
DE PROXIMITAT I LA COPRODUCCIÓ DE SERVEIS -  PLA APROPAMB. 
 
A Barcelona a la data indicada a les signatures d’aquest conveni 
 
REUNITS 
 
D’una part, el ............................, com a gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
amb NIF P-0800258-F i domicili al carrer 62, número 16-18, Zona Franca (08040) de 
Barcelona, assistit pel Secretari General ....................... 
D’altra, el ............................., com a Alcalde en nom i representació de l'Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat, amb CIF P0807200A i domicili Mossèn Cinto Verdaguer, s/n 
del mateix municipi, assistida per la secretària general de la Corporació, 
.................................. 
 
ACTUEN 
 
Per una part el senyor ...................., gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en 
endavant AMB) amb CIF P-0800258-F i domicili al carrer 62, número 16-18, Zona 
Franca (08040) de Barcelona, nomenat per acord de Consell Metropolità de 
data........................., facultat per a la signatura d’aquest conveni per delegació de la 
presidència atorgada mitjançant resolució de data ......................... Assistit en aquest 
acte pel senyor ..................., secretari general de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
nomenat per.........................., actuant les funcions de fe pública segons disposa 
l’apartat i) de l’article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador del Règim 
Jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació nacional, i en exercici de 
les seves funcions de fedatari i d’assessorament legal preceptiu, segon l’article 92 bis 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local 
 
D’una altra, el  Sr. .................., com a Alcalde en nom i representació de l'Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat (en endavant l’AJUNTAMENT) de conformitat amb l'acord de 
la Corporació de data ...................., amb CIF P0807200A i domicili Mossèn Cinto 
Verdaguer, s/n del mateix municipi, assistida per la secretària general de la 
Corporació, Sra.................., en compliment del que determina l’article 3.2.i) del Reial 
decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
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I, reconeixent-se mútuament la respectiva qualitat en la que actuen, així com la 
deguda capacitat per a pactar i obligar-se, 
 
MANIFESTEN 
 
I.- ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS  
Que la pandèmia de la COVID-19 ha impactat fortament sobre la vida social i 
econòmica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els seus ciutadans. L’AMB té la 
voluntat de donar el màxim suport a les iniciatives municipals per pal·liar els efectes 
produïts per aquesta crisi i les realitats socials i econòmiques que han quedat al 
territori. 
 
Que l’AMB fa una declaració institucional on es marca el repte, entre altres accions, 
de formular mesures per fer front a la situació post-pandèmia, en relació l’exercici de 
les seves competències, compreses a l’article 14 de la Llei de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 
 
Una d’aquestes mesures és el Pla d’actuació metropolità de suport a la cohesió social, 
l’activitat econòmica de proximitat i la sostenibilitat ambiental. Aquest Pla es basa en 
5 eixos entre els quals es troba la proposta del Pla metropolità de suport a la cohesió 
social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis, en endavant  Pla 
ApropAMB, aprovat en data 28 de juliol de 2020 per acord del Consell Metropolità i 
amb la publicació definitiva el  9 d’octubre de 2020 i modificat per acords del Consell 
Metropolità, havent estat publicat el text definitiu del Pla en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 27 de juliol de 2021. 
 
Que des de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat es vol contribuir a pal·liar els 
efectes socials i econòmics i d’aquelles noves situacions emergents  derivades de la 
crisi sanitària fruit de la COVID-19, tant a curt com a  mitjà termini en tots els àmbits 
propis, mitjançant iniciatives municipals i amb projectes de col·laboració i 
coproducció amb el teixit social i econòmic de la ciutat. A aquest efecte, l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat va presentar la documentació corresponent al projecte 
“Garagelab ” per tal de rebre un ajut econòmic de l’AMB pel finançament d’aquesta 
actuació. 
 
II.- FINALITAT DEL CONVENI  
Que la finalitat d’aquest conveni és regular la concessió d’una subvenció, en règim de 
concessió directa de l’AMB a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat,  per a l’execució 
d’una actuació en el marc del Pla ApropAMB de suport a la cohesió social, l’economia 
de proximitat i la coproducció de serveis.  
 
III.- FONAMENT LEGAL DE LES COMPETÈNCIES DE LES PARTS 
Que l’interès i objectius comuns es fonamenten en: 
 
La relació entre les competències de l’AMB establertes a la Llei 31/2010 
concretament: 
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Article 14. Apartat G.A. on es proposa “Fomentar l’activitat econòmica , promoure 
l’ocupació i la creació d’empreses en els camps de la indústria, el comerç, els serveis i 
els recursos turístics”; així com queda reflectit en els principis orientadors de l’acció 
del Govern metropolità de Barcelona recollits en l’Acord de Govern pel mandat 2019-
2023 on es contempla:  
 
I. Afavorir les iniciatives d’impuls econòmic al territori. Apostar per les polítiques 
econòmiques de generació i millora del teixit productiu.  
II. Continuar la política de suport a les empreses i a l’emprenedoria sobre la base de 
noves capacitacions empresarials i professionals. 
 
Article 14.  Apartat  H.A. on es proposa  “Promoure la implantació de polítiques 
públiques comunes en matèria de serveis municipals i de foment de la cohesió social i 
territorial, amb la finalitat de millorar les condicions de vida dels ciutadans i l’equilibri 
territorial dels municipis que la integren”; així com queda reflectit en els principis 
orientadors de l’acció del Govern metropolità de Barcelona recollits en l’Acord de 
Govern pel mandat 2019-2023 on es contempla:  
Promoure la cohesió social a la metròpolis, orientant les polítiques combatent la 
vulnerabilitat i l’exclusió social. 
 
Afavorir les iniciatives d’impuls econòmic al territori com a motor de l’ocupació i el 
benestar, apostar per les polítiques econòmiques de generació i millora del teixit 
productiu. 
 
Per part de l’Ajuntament, en el marc de les seves competències per donar resposta a 
les necessitats del municipi, d’acord amb el que estableix l’article 25 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i reconegut també al Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
 
Amb la finalitat de formalitzar i establir les bases de la concessió de la subvenció que 
s’atorga per part de l’AMB a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, les parts 
subscriuen el present conveni, i  
 
 
PACTEN 
 
PRIMER.- ATORGAMENT I ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona atorga a l’Ajuntament Cornellà de Llobregat, una 
subvenció, per un import màxim de CENT QUARANTA MIL EUROS (140.000 €) que es 
correspon al 80% del cost de l’activitat que es vol desenvolupar.   
 
La present subvenció està consignada de manera directa en els pressupostos generals 
de l’AMB per a l’exercici 2021 i dintre de la subvenció directa de 660.118,50 €  
assignada a l’Ajuntament en el Pla ApropAMB, en el marc del que estableix l’article 
11.1.a) de la vigent Ordenança General de Subvencions de l’AMB,  i es considera de 
gran interès públic la posada en marxa del projecte subvencionat.   
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Aquesta subvenció directa nominativa consta prevista íntegrament en l’annex de 
subvencions del Pressupost de l’AMB de 2021, un cop definitivament aprovada la 
modificació de l’annex en execució de l’acord adoptat pel Consell Metropolità en 
sessió de 27 d’abril de 2021 i després del corresponent tràmit d’informació pública 
sense al·legacions ni reclamacions. 
 
SEGON.- OBJECTE I FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ 
La finalitat del present conveni és afavorir el desplegament i execució del conjunt 
d’actuacions del projecte denominat “GarageLab” de l’Ajuntament, emmarcat el Pla 
ApropAMB, dins del programa “2. REFORÇ EDUCATIU, DIGITAL I INCLUSIU” de la línia 
denominada “2.c Labora jove” 
 
El contingut de l’actuació es troba definit en la memòria elaborada per l’Ajuntament i 
aprovació del projecte per Decret d’Alcaldia  de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat  
el 20 de setembre de 2021.  
L’aprovació del projecte dins del Pla ApropAMB es va realitzar mitjançant resolució de 
la gerència metropolitana número 3191/2021 de 27 de setembre de 2021. 
 
TERCER.- OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI I DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ 
SUBVENCIONADA 
Seran obligacions del beneficiari:  
 
El beneficiari de la subvenció estarà obligat a complir l’objectiu, executar i justificar el 
conjunt d’actuacions del projecte, que fomenta la concessió de la subvenció i 
acreditar-ho davant l’AMB, complint amb els requisits i condicions que s’estableixen a 
les Bases i Directrius Reguladores del Pla ApropAMB i en la normativa reguladora de 
les subvencions públiques i específicament de les subvencions metropolitanes 
 
Executar les actuacions concretes que s’especifiquen en la memòria del projecte 
elaborada per l’Ajuntament i validada per l’AMB. 
 
Donar compliment a les obligacions de difusió i publicitat de la participació de l’AMB 
en el finançament del projecte, en els termes establerts a la normativa reguladora del 
Pla ApropAMB. 
 
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer, aportant tota la 
informació que li sigui requerida i conservant a aquest efecte els documents 
justificatius de l’aplicació dels fons rebuts. 
 
QUART.- FINANÇAMENT DE L’ACTUACIÓ 
Pel finançament de les actuacions del projecte esmentat, l’AMB atorga a 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat  una subvenció per import de 140.000 €. 
La part corresponent al present exercici pressupostari de l’esmentada subvenció 
nominativa consta consignada a la partida pressupostària D1020 23100 46210 del 
Pressupost  de l’AMB de 2021. 
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L’import de la subvenció atorgada per l’AMB per aquest projecte és compatible amb 
altres ajudes rebudes per a la mateixa finalitat, sempre i quan la suma de les 
aportacions  no superi el 100 % del cost total del projecte. 
 
CINQUÈ.- FORMA DE PAGAMENT 
L’AMB transferirà a l’Ajuntament de l’import de la subvenció a la que fa referència el 
present conveni de manera anticipada. No consta haver-se efectuat cap pagament en 
forma de bestreta. 
 
La totalitat del pagament per import de 140.000,00 €, serà abonat a l’Ajuntament un 
cop signat el conveni i en tot cas abans del 31 de desembre de 2021. 
 
A efectes del que es preveu a l’article 16.3 de l’Ordenança general de subvencions de 
l’AMB, aquests pagaments anticipats, tenint en compte que les entitats beneficiàries 
seran els ajuntaments metropolitans, no requeriran constitució de garantia per part 
del perceptor de la subvenció. 
 
SISÈ.- TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA 
Segons la memòria tècnica i econòmica del projecte elaborat per l’Ajuntament i 
validat pels serveis tècnics de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Social de l’AMB, 
les activitats vinculades a aquest conveni, i que són objecte de la present subvenció, 
estan sent desenvolupades des de l’1 d’abril de 2021 i finalitzen el 30 de juny de 2022. 
Per tant, es tindran en compte dins de la subvenció aquelles actuacions que ja s’han 
iniciat a partir de l’esmentada data, així com altres possibles despeses anteriors 
vinculades al projecte d’acord amb el que s’estableix al pacte vuitè. 
 
En aplicació del previst a l’article 18.1 de l’Ordenança general de subvencions de 
l’AMB, l’ajuntament podrà sol·licitar una prorroga del termini d’execució, que serà 
atorgada per l’òrgan instructor sempre que no excedeixi de la meitat del termini 
d’execució establert i s’aprovi abans de la finalització d’aquest. En aquests casos i 
d’acord amb el previst a l’apartat desè d’aquest conveni, la resolució de l’òrgan 
instructor atorgant la pròrroga del termini d’execució, sense altres alteracions del 
projecte ni del seu finançament, comportarà la modificació del termini establert en 
aquest pacte sisè, sense que sigui necessària l’adopció de cap acord ni resolució 
complementària, ni es requereixi la formalització documental de la modificació del 
conveni. 
 
SETÈ.- MECANISME DE SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS  
El seguiment dels projectes i les accions vinculades es farà per part de l’equip tècnic 
de  l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Social de l’AMB  i l’equip municipal 
designat i per ambdues parts s’acordaran les accions de seguiment que 
corresponguin, d’acord al marc de seguiment, avaluació i control recollit a la 
normativa reguladora del Pla ApropAMB. 
 
Als efectes de tramitació de la subvenció i d’aplicació de la normativa reguladora del 
Pla ApropAMB i de l’Ordenança general de subvencions de l’AMB, es designa com a 
òrgan instructor de l’expedient d’incorporació del projecte municipal dins l’àmbit del 
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Pla metropolità i del corresponent a l’atorgament de la subvenció a la Vicepresidenta 
de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB.   
 
VUITÈ.- JUSTIFICACIÓ   
Tal com es recull a la normativa reguladora del Pla ApropAMB, l’Ajuntament haurà de 
justificar l’aplicació de la subvenció rebuda i acreditar que la justificació inclou 
exclusivament despeses que tenen la condició de finançables per l’AMB en aplicació 
de la normativa reguladora del Pla ApropAMB. La justificació de la subvenció es 
realitzarà mitjançant aportació d’un certificat acreditatiu de les despeses efectuades 
signat per l'Interventor/a de fons municipal, seguint el model incorporat a l’annex D 
de la normativa reguladora del Pla ApropAMB, acompanyat d’una llista detallada 
dels costos realitzats. L’Ajuntament té també l’obligació de conservar tots els 
documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts durant un mínim de cinc anys 
des de la finalització del projecte. 
D’acord amb les previsions especificades en la normativa reguladora del Pla 
ApropAMB, es podran reconèixer despeses associades a l’execució del projecte 
sempre que siguin posteriors al 14 de març de 2020. 
 
La justificació econòmica de la subvenció serà lliurada per l’Ajuntament juntament 
amb la justificació tècnica continguda en la corresponent memòria justificativa a 
elaborar seguint el model incorporat a l’annex C de la normativa reguladora del Pla 
ApropAMB. 
 
Aquesta justificació haurà de portar-se a terme en el termini màxim de tres mesos des 
de la finalització de les actuacions subvencionades, llevat que es tramiti una pròrroga 
motivada o es concedeixi un termini addicional per a la justificació, d’acord amb el 
previst a l’article 18.1 de l’Ordenança general de subvencions de l’AMB. 
 
La manca de justificació comportarà la revocació de l’aportació concedida i, en 
conseqüència, la devolució dels fons públics no justificats, més el corresponents 
interessos de demora a comptar de la data o dates de pagament de la subvenció,. 
 
En el cas que el projecte s’hagi dut a terme tal i com estava previst inicialment però la 
justificació presentada sigui inferior al pressupost inicial, l’Ajuntament perdrà el dret 
al cobrament íntegre de la subvenció procedint al reintegrament proporcional en la 
forma establerta en la normativa de subvencions. 
 
NOVÈ.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 
Aquest  conveni entrarà en vigor l‘endemà del dia de la seva signatura i la seva 
vigència finalitzarà un cop completat el pagament de la subvenció i presentada la 
corresponent documentació justificativa econòmica i tècnica. 
 
DESÈ.- MODIFICACIONS DEL CONVENI 
L’Ajuntament podrà sol·licitar una ampliació de l’import de la subvenció fins a cobrir 
el cost total del projecte, sempre que acrediti que no ha rebut altres subvencions o 
ajuts destinats al finançament d’aquestes actuacions. L’AMB podrà acordar en 
aquests casos l’ampliació de la subvenció si existeix disponibilitat pressupostària en el 
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marc de les dotacions consignades com a subvencions directes en el Pressupost de 
l’AMB. Aquesta ampliació requerirà acord explícit de la Junta de Govern de l’AMB, en 
el que s’aprovarà també l’addenda a aquest conveni, que posteriorment haurà de ser 
signada per les parts en prova de conformitat. 
 
En cas que l’Ajuntament aprovi una modificació del contingut del projecte, que 
comporti alteracions dels elements essencials del mateix (finalitat, pressupost, 
durada, contingut...), caldrà que ho comuniqui a l’AMB d’acord amb el previst a la 
normativa reguladora del Pla ApropAMB, per tal que l’AMB verifiqui si els canvis 
s’ajusten al previst a la normativa reguladora del Pla i si el projecte pot mantenir el 
seu finançament en el marc d’aquest Pla o s’ha de procedir a la revocació, total o 
parcial, de la subvenció atorgada. L’Ajuntament haurà de tenir present que el termini 
d’execució del projecte  no podrà excedir la data màxima d’execució dels projectes 
inclosos en el Pla ApropAMB fixada en el dia 31 de desembre de 2022. 
 
El supòsit de pròrroga del termini d’execució del projecte al que es fa esment al tercer 
paràgraf del pacte sisè del conveni i a l’article 18.1 de l’Ordenança general de 
subvencions de l’AMB no tindrà la consideració de modificació del conveni als efectes 
del previst en aquet pacte desè. 
 
ONZÈ.- CAUSES DE RESOLUCIÓ  
Seran causes de resolució del present conveni: 
 
El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la seva 
pròrroga. 
 
L’acord unànime dels signants. 
 
La revocació total o parcial de la subvenció. 
 
La renuncia a la subvenció per part del beneficiari. 
 
Per les altres causes previstes en la legislació aplicable a les subvencions atorgades 
per l’AMB. 
L’incompliment o la resolució del present conveni donarà lloc a la liquidació del 
mateix amb determinació de les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. 
En cas que derivi d’un incompliment que doni lloc a una causa de reintegrament 
establertes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es seguirà 
el procediment establert a la llei. 
 
DOTZÈ.- REGISTRE I PUBLICACIÓ 
L’AMB donarà compliment de la tramesa d’aquest conveni al Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya per registrar-lo, i 
n’impulsarà la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en nom de 
totes les parts signatàries. 
 
TRETZÈ.- INTERPRETACIÓ DEL CONVENI 
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La interpretació del conveni correspondrà a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Per a 
la resolució dels dubtes que sorgeixin, resultaran d’aplicació les normes reguladores 
del Pla ApropAMB i les contingudes a l’Ordenança general de subvencions de l’AMB i 
a la normativa reguladora de subvencions. 
 
CATORZÈ.-  JURISDICCIÓ COMPETENT 
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts 
signants d'aquest conveni, és la jurisdicció contenciós-administrativa dels tribunals de 
la ciutat de Barcelona.  
 
QUINZÈ.- RÈGIM JURÍDIC 
El règim jurídic d'aquest conveni està constituït pels presents pactes i amb caràcter 
general per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions, l’Ordenança General de Subvencions de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, les restants normes de dret administratiu, i la resta de legislació que li fos 
d’aplicació. I específicament resultaran d’aplicació les normes reguladores del Pla 
ApropAMB. 
 
I en prova de conformitat les parts signen aquest acord mitjançant signatura digital, 
considerant-se la data d’aquest conveni la de la darrera signatura. 
 
Per l’Àrea Metropolitana  
de Barcelona 

Per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 

 
Gerent de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona                                                   

 
Alcalde de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat 

 

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

 
 

V 
 

INFORMACIÓ GENERAL 
 
 
 
No es manifesta res al respecte. 
 
 

Secretari general  de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 

Secretaria general de l’Ajuntament  de 
Cornellà de Llobregat”. 
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les nou hores i cinquanta minuts, de la qual s’estén la 
present acta, que és signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi, la 
Secretària, 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 4 de març de 2022, 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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