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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

ACTA NÚM.  8/2022 

 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 29 D’ABRIL  
DE 2022. 
 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les nou hores i trenta minuts, 
del dia 29 d’abril 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 
    Sr. Ot García Ruiz 
    Sra. Joana Piñero Romera 
 
 
Secretària General                   Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventora Accidental                        Sra. Josefina Gonzalez Gonzalez 
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EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA 

 
 

Interventor                              Sr. Juan Ramón Sagalés Guillamón 
 

 
 

 
COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 

 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ  
 
 
Punt vint-i-cinquè.- Estimar parcialment les al·legacions presentades pel 
senyor MIGUEL ANGEL ROJO GUTIÉRREZ contra el decret d’incoació de 
l’expedient sancionador GO-004-2020, relatiu a la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, i imposar-li la corresponent sanció. 
 

Estimar parcialment les al·legacions  
Presentades per MIGUEL ANGEL ROJO 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist que en data 09 de Juliol de 2021, La Junta de Govern Local va acordar incoar 
expedient sancionador pels fets consignats en l’acta de data 03 de setembre de 2020, 
despatxada contra el Sr. Miguel Angel Rojo Gutiérrez amb DNI 35026529J, per la 
comissió de tres infraccions greus i una lleu, el dia 03 de setembre de 2020, com a 
posseïdor d’un gos designat com potencialment perillós, per pertànyer a la raça 
Stafforshire de nom Kay, d’acord amb el que preveuen els art 1 i 7 de la Llei 10/1999, 
de 30 de Juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.  
 
Vist que a l’acord es fixava la sanció per import quantia inicial de 9.303 euros amb 
una bonificació en cas de pagament en període voluntari i reconeixent els fets del 40% 
5.581,80 euros, per la suma de tres infraccions greus i una lleu, d’acord amb l’art. 
11.1 de la dita Llei.  
 
Vist que en data 09 d’agost, el Sr. Miguel Angel Rojo Gutiérrez, va presentar unes 
al·legacions contra l’Acord de 09 de Juliol de 2021, mitjançant escrit lliurat al Registre 
general amb el núm. 31816 en el que va sol·licitat la substitució de la sanció 
econòmica per treballs alternatius, el que pressuposa un reconeixement tàcit de la 
comissió dels fets infractors. 
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Vist que posteriorment, amb data 20 de setembre i 05 d’octubre de 2021, el Sr. 
Miguel Angel Rojo Gutiérrez, va presentar unes al·legacions contra l’Acord de 09 de 
Juliol de 2021, mitjançant escrit lliurat al Registre general amb el núm, 36526, 38901 
de 2021, acreditant, la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, i l’acreditació 
del número de microxip implantat a l’animal abans del dia de la denúncia i la 
inscripció al cens municipal amb data posterior a l’acta i expedient sancionador. No 
queda justificada la tramitació de la llicència que autoritza la persona per a la 
conducció de gossos potencialment perillosos a nom de l’esmentada persona Sr. 
Miguel Angel Rojo Gutiérrez, ja que tota persona conductora o titular del gos ha de 
ser autoritzada mitjançant la pertinent llicència.  
 
Atès que el  règim sancionador establert a de la Llei 10/99, de 30 juliol, no contempla 
la possibilitat de substituir la multa econòmica per una sanció consistent en la 
realització de treballs a la comunitat. 
 
Atès el que preveu l’art. 64 i 76 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, els interessats podran, en 
qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d’audiència, adduir al·legacions 
i aportar documents o altres elements de valoració. 
 
Atès que un cop presentat l’escrit, es va remetre l’expedient per l’emissió de  l’informe 
oportú dels Agents de la Guàrdia Urbana intervinents, que va ser lliurat el 22 d’agost i 
14 d’octubre de 2021, i que consta unit a les actuacions; en l’esmentat s’informa en el 
sentit de que l’agent que subscriu una vegada revisades les al·legacions, es ratifica en 
quant que, en el moment dels fets no portava la documentació obligatòria.   
 
Atès que els fets exposats en l’acta no han estat negats, sinó que la persona 
sancionada té regularitzada la seva situació i la de l’animal, exceptuant  la llicència a 
nom de la Sr. Miguel Angel Rojo Gutiérrez, i queda constància del compliment parcial 
de les prescripcions la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, resulten acreditats un dels comportaments 
sancionables que impedeixi la tinença de gossos potencialment perillosos. 
 
Atès que, en el cas que ens ocupa, s’ha acreditat que la persona infractora ha 
realitzat els fets que son qualificables d’infracció, provocant una situació de risc a la 
ciutadania. Si bé, immediatament a la notificació de la resolució d’incoació del 
procediment sancionador, ha procedit a reparar la situació i regularitzar-la 
parcialment, mitjançant la identificació microxip abans dels fets exposats, i donant 
cobertura econòmica a uns eventuals danys mitjançant l’assegurança de 
responsabilitat civil i el registre en el cens municipal regularitzats posteriorment a 
l’acta, pel que sols resta pendent un fet infractor, com és la manca d’autorització de 
conducció de l’animal. En el present cas, i donada l’acreditació de la identificació del 
gos mitjançant el xip, del cens i de l’assegurança amb posterioritat i pendent la 
llicencia de conducció, la sanció queda reduïda a 3.301 euros. 
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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 a 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 el que disposa la Llei 39/2015 de 1 d’octubre de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 
Atès l’informe de la Cap de l’Àrea de Gestió de Programes d’Alcaldia, de data 1 d’abril 
de 2022. 
 
Atès que l’exercici de les atribucions que l’article 13.2.b) de la Llei 10/1999, de 30 de 
juliol, sobre tinença de gossos potencialment perillosos, atribueix al Ple la imposició 
de sancions per la comissió de faltes tipificades com a greus en aquesta norma. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord es competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les competències acordades per aquest ajuntament  per Acord Plenari 
que va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, publicat al BOP de 18 de juliol de 2019. 
 
Per tot això, el president de la Comissió informativa de Presidència i Economia, a 
proposta de la Tinent d’Alcalde de Presidència proposa la adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions del Sr. Miguel Angel Rojo Gutiérrez, i 
qualificar com una infraccions greus i una lleu, la manca de documentació obligatòria 
en el moment dels fets, previstes a l’article 7.2 i 7.3 de la Llei 10/99, de 30 de juliol, 
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, les faltes comeses; 
declarar-les provades i imposar la sanció definitiva per import de 3.301€. 
 
Segon.- Desestimar la petició de substitució de la multa per treballs a la comunitat.  
 
Tercer.- Que quedi modificada la liquidació fixada inicialment a l’Acord de data 09 de 
Juliol de 2021, en la quantia final de 5.581,80 euros, donant de baixa la liquidació 
anterior que serà substituïda per la derivada de la sanció imposada per import 
definitiu de 3.301 euros. 
 
Quart.- Aprovar la relació de liquidació numero 2022/00007, sanció per import de 
3.301€. 
 
Cinquè.- Notificar el contingut d’aquest Acord als interessats a l’expedient de 
referència i a la Guàrdia Urbana. 

... 
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Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt vint-i-sisè.- Estimar parcialment les al·legacions presentades pel senyor 
JOSE ANTONIO ROBLEDO GARCIA contra el decret d’incoació de l’expedient 
sancionador GO-001-2021, relatiu a la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, i imposar-li la corresponent sanció. 
 

Estimar parcialment les al·legacions 
presentades per JOSE ANONIO ROBLEDO 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist que en data 09 de Juliol de 2021, La Junta de Govern Local va acordar incoar 
expedient sancionador pels fets consignats en l’acta de data 7 de març de 2021, 
despatxada contra el Sr. Jose Antonio Robledo Garcia amb DNI 52627595F, per la 
comissió de 4 infraccions greus i  una lleu, el dia 7 de març de 2021, com a posseïdor 
d’un gos designat com potencialment perillós, per pertànyer a la raça Stafforshire de 
nom desconegut, d’acord amb el que preveuen els art 1 i 7 de la Llei 10/1999, de 30 
de Juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.  
 
Vist que a l’acord es fixava la sanció per import inicial de 12.304 euros, amb una 
bonificació en cas de pagament en període voluntari i reconeixent els fets del 40% 
quedant amb un import de 7.382,4 euros, per la suma de quatre infraccions greus i 
una lleu, d’acord amb l’art. 11.1 de la dita Llei. 
 
Vist que en data 27 de setembre de 2021, Sr. Jose Antonio Robledo Garcia, va 
presentar unes al·legacions contra l’Acord de 09 de Juliol de 2021, mitjançant escrit 
lliurat al Registre general amb el núm. 37613 de 2021, i en data 18 d’octubre de 2021 
la Sra. Nuria Garcia Ponce en representació del Sr. Jose Antonio Robledo Garcia, va 
presentar unes al·legacions contra l’Acord de 09 de Juliol de 2021, mitjançant escrit 
lliurat al Registre general amb el núm. 40751 de 2021, en el que aportava la 
documentació requerida per la Llei, en concret el document acreditatiu de la 
inscripció al cens municipal, la llicencia de conducció municipal, la pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil i l’acreditació del número de microxip implantat 
a l’animal abans del dia de la denúncia. No queda justificada la llicència que autoritza 
la persona per a la conducció de gossos potencialment perillosos a nom de 
l’esmentada persona Sr. Jose Antonio Robledo Garcia, ja que la llicència caduca als 
cinc any i aquesta te data 17 de novembre de 2014 i no es pot justificar que l’animal 
anava deslligat i sense morrió.  
 
Atès el que preveu l’art. 64 i 76 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, els interessats podran, en 
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qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d’audiència, adduir al·legacions 
i aportar documents o altres elements de valoració. 
 
Atès que un cop presentat l’escrit, es va remetre l’expedient per l’emissió de  l’informe 
oportú dels Agents de la Guàrdia Urbana intervinents, que va ser lliurat el 26 
d’octubre de 2021, i que consta unit a les actuacions; en l’esmentat s’informa en el 
sentit de que l’agent que subscriu una vegada revisades les al·legacions, es ratifica en 
quant que, en el moment dels fets no aportava la documentació i que la llicencia que 
aporta esta caducada.   
 
Atès que els fets exposats en l’acta no han estat negats, sinó que la persona 
sancionada te parcialment regularitzat la seva situació i la de l’animal, exceptuant la 
llicència a nom del Sr. Jose Antonio Robledo Garcia ja que la aportada esta caducada, 
i no es pot justificar que l’animal anava deslligat i sense morrió. Per això, queda 
constància del compliment parcial de les prescripcions la Llei 10/1999, de 30 de juliol, 
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, resulten acreditats 
dos dels comportaments sancionables que impedeixi la tinença de gossos 
potencialment perillosos. 
 
Atès que, en el cas que ens ocupa, s’ha acreditat que la persona infractora ha 
realitzat dos dels fets que son qualificables d’infracció, provocant una situació de risc 
a la ciutadania. Si bé, immediatament a la notificació de la resolució d’incoació del 
procediment sancionador, ha procedit a reparar la situació i regularitzar-la 
parcialment, aportant la documentació requerida, com es el cens municipal, la 
identificació mitjançant microxip, i donant cobertura econòmica a uns eventuals 
danys mitjançant l’assegurança de responsabilitat civil, tenint en compte que tot 
estava regularitzat abans de ser sancionat, pel que sols resta pendent dos fets 
infractor, com és la manca d’autorització de conducció de l’animal ja que l’aportat es 
caducat i porta el gos sense morrió i deslligat. S’acredita un actuar regularitzat, a 
excepció d’un document i un fet infractor, així la funció reeducadora i restablidora de 
la regularitat normativa de la potestat sancionadora queda justificada. En el present 
cas, i donada l’acreditació de la identificació del gos mitjançant el xip, del cens i de 
l’assegurança, la sanció per les dues infraccions, quedaria amb un import total de 
6.002€.  
 
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 a 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 el que disposa la Llei 39/2015 de 1 d’octubre de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
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Atès l’informe de la Cap de l’Àrea de Gestió de Programes d’Alcaldia, de data 29 de 
març de 2022. 
 
Atès que l’exercici de les atribucions que l’article 13.2.b) de la Llei 10/1999, de 30 de 
juliol, sobre tinença de gossos potencialment perillosos, atribueix al Ple la imposició 
de sancions per la comissió de faltes tipificades com a greus en aquesta norma. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord es competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les competències acordades per aquest ajuntament  per Acord Plenari 
que va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, publicat al BOP de 18 de juliol de 2019. 
 
Per tot això, el president de la Comissió informativa de Presidència i Economia, a 
proposta de la Tinent d’Alcalde de Presidència proposa la adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions del Sr. Jose Antonio Robledo Garcia, i 
qualificar com a dues infraccions greus la manca de documentació obligatòria en el 
moment dels fets, previstes a l’article 7.2 i 7.3 de la Llei 10/99, de 30 de juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, les faltes comeses; declarar-
les provades i imposar la sanció definitiva per import de 6.002€. 
 
Segon.- Que quedi modificada la liquidació fixada amb un import final de 7.382,4 
euros, donant de baixa la liquidació anterior que serà substituïda per la derivada de la 
sanció imposada per import definitiu de 6.002€. 
 
Tercer.- Aprovar la relació de liquidació numero 2022/00215, sanció per import de 
6.002€. 
 
Quart.- Notificar el contingut d’aquest Acord als interessats a l’expedient de 
referència  i a la Guàrdia Urbana. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt vint-i-setè.- Estimar parcialment les al·legacions presentades per la 
senyora ROSA MARIA ESCANELLAS ÁLVAREZ contra l’acord de la Junta de 
Govern de 9 de juliol de 2021, pel qual es qualificaven determinades 
infraccions relacionades amb la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos a l’expedient sancionador GO-001-2021, i deixar sense efecte 
aquest acord. 
 

Estimar parcialment les al·legacions 
presetandes per ROSA MARIA ESCANELLAS 
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Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist que en data 09 de Juliol de 2021, La Junta de Govern Local va acordar incoar 
expedient sancionador pels fets consignats en l’acta de data 08 d’abril de 2021, 
despatxada contra la Sra. Rosa Maria Escanellas Álvarez amb NIF 46760232J, per la 
comissió de tres infraccions greus i una lleu, com a posseïdora d’un gos designat com 
potencialment perillós, per pertànyer a la raça Bullmastiff anomenat Vito, d’acord 
amb el que preveuen els art 1 i 7 de la Llei 10/1999, de 30 de Juliol, sobre la tinença 
de gossos considerats potencialment perillosos. En l’acord es designava una sanció 
per import de 9.303 euros, d’acord amb l’art. 11.1 de la dita Llei.  
  
Vist que en data 29 de setembre i 18 d’octubre de 2021 , la Sra Rosa Maria Escanellas 
Álvarez, va presentar unes al·legacions contra la Acord de la Junta de Govern Local de 
09 de Juliol de 2021, mitjançant escrit lliurat al Registre general amb el núm. 37868 i 
40741 aportant documentació on mostra que el gos esta censat i acreditant que el 
gos es de raça American Bully raça no considerada Potencialment Perillosa. Per la 
qual cosa, no pot ser qualificat d’acord a l’article 1 de la Llei 10/1999, com a raça 
potencialment perillosa, el que l’exclou del règim sancionador de la llei.  
  
Atès el que preveu l’art. 64 i 76 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, els interessats podran, en 
qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d’audiència, adduir al·legacions 
i aportar documents o altres elements de valoració. 
 
Atès que un cop presentat l’escrit, es va remetre l’expedient per l’emissió de  l’informe 
oportú dels Agents de la Guàrdia Urbana intervinents, que va ser lliurat el 31 
d’octubre de 2021, i que consta unit a les actuacions; en l’esmentat s’informa en el 
sentit de que es ratifica en la denuncia.  
 
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 a 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 el que disposa la Llei 39/2015 de 1 d’octubre de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 
Atès l’informe de la Cap de l’Àrea de Gestió de Programes d’Alcaldia, de data 10 de 
gener de 2022. 
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Atès que l’exercici de les atribucions que l’article 13.2.b) de la Llei 10/1999, de 30 de 
juliol, sobre tinença de gossos potencialment perillosos, atribueix al Ple la imposició 
de sancions per la comissió de faltes tipificades com a greus en aquesta norma. 
 
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 va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de 18 de juliol de 2019. 
 
Per tot això, el president de la Comissió informativa de Presidència i Economia, a 
proposta de la Tinent d’Alcalde de Presidència proposa la adopció dels següents: 
 

 
ACORDS 

 
Primer.- Estimar les al·legacions de la Sra Rosa Maria Escanellas Álvarez, deixant 
sense efecte l’acord d’incoació d’expedient sancionador de data 09 de Juliol de 2021, 
de la Junta de Govern Local, en que es va acordar iniciar el procediment sancionador 
pels fets consignats en l’acta de data 08 d’abril de 2021, emesa pels agents de la 
Guàrdia Urbana, obertes contra la Sra. Rosa Maria Escanellas Álvarez amb NIF 
46760232J, per tres infraccions greus i una lleu, d’acord amb el que preveuen els art 
7.2 i 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de Juliol, sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos. En las que es proposava la imposició de la sanció de 9.303€ 
amb una bonificació en cas de pagament en període voluntari i reconeixent els fets 
del 40% 5.581,8€. euros, d’acord amb l’art. 11.1 de la dita Llei. 
 
Segon.- Que deixi sense efecte la liquidació 000220-2021-0000000161, acordada per 
Acord de JGL de data 09 de Juliol de 2021.  
 
Tercer.- Notificar el contingut d’aquest Acord als interessats a l’expedient de 
referència  i a la Guàrdia Urbana. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt vint-i-vuitè.- Estimar parcialment les al·legacions presentades per la 
senyora SILVIA LISSETTE VALENCIA LINO contra el decret d’incoació de 
l’expedient sancionador GO-001-2021, relatiu a la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, i imposar-li la corresponent sanció. 
 

Estimar parcialment les al·legacions  
presentades per SILVIA LISSETTE 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
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Vist que en data 09 de Juliol de 2021, La Junta de Govern Local va acordar incoar 
expedient sancionador pels fets consignats en l’acta de data 28 d’abril de 2021, 
despatxada contra la Sra. Silvia Lissette Valencia Lino amb DNI 49872123G, per la 
comissió d’infraccions greus i lleus, el dia 28 d’abril de 2021, com a posseïdor d’un gos 
designat com potencialment perillós, per pertànyer a la raça Stafforshire anomenat 
Nena, d’acord amb el que preveuen els art 1 i 7 de la Llei 10/1999, de 30 de Juliol, 
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.  
 
Vist que a l’acord es fixava la sanció per import inicial de 9.303 euros amb una 
bonificació en cas de pagament en període voluntari i reconeixent els fets del 40% 
5.581,80 euros, per la suma de tres infraccions greus i una lleu, d’acord amb l’art. 
11.1 de la dita Llei.  
 
Vist que en data 05 d’octubre de 2021, la Sra. Silvia Lissette Valencia Lino, va 
presentar unes al·legacions contra l’Acord de 09 de Juliol de 2021, mitjançant escrit 
lliurat al Registre general amb el núm. 38888 de 2021, en el que aportava la 
documentació requerida per la Llei, en concret el document acreditatiu de la 
inscripció al cens municipal, la respectiva llicencia que autoritza la persona per a la 
conducció de gossos potencialment perillosos a nom de l’esmentada persona Sra. 
Silvia Lissette Valencia Lino i la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb 
data posterior a l’acta i expedient sancionador, i l’acreditació del número de microxip 
implantat a l’animal abans del dia de la denúncia.  
  
Atès el que preveu l’art. 64 i 76 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, els interessats podran, en 
qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d’audiència, adduir al·legacions 
i aportar documents o altres elements de valoració. 
 
Atès que un cop presentat l’escrit, es va remetre l’expedient per l’emissió de l’informe 
oportú dels Agents de la Guàrdia Urbana intervinents, que va ser lliurat el 25 
d’octubre de 2021, i que consta unit a les actuacions; en l’esmentat s’informa en el 
sentit de que l’agent que subscriu una vegada revisades les al·legacions, es ratifica en 
quant que, la documentació aportada es posterior al dia dels fets.   
 
Atès que els fets exposats en l’acta no han estat negats, sinó que la persona 
sancionada ha procedir a regularitzar la seva situació i la de l’animal, reconduint 
l’incompliment normatiu, i procedint a donar d’alta al cens municipal, obtenir la 
llicència, contractar l’assegurança, i considerant que abans de l’esmentada sanció, 
tenia regularitzat la inserta del microxip identificatiu de l’animal, i donant així 
compliment a les prescripcions la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos, resulten acreditats alguns dels 
comportaments sancionables que impedeixi la tinença de gossos potencialment 
perillosos. 
 
Atès que, en el cas que ens ocupa, s’ha acreditat que la persona infractora ha 
realitzat els fets que son qualificables d’infracció, provocant una situació de risc a la 
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ciutadania. Si bé, immediatament a la notificació de la resolució d’incoació del 
procediment sancionador, ha procedit a reparar la situació i regularitzar-la, 
mitjançant el registre en el cens municipal, obtenció llicencia de conducció de l’animal 
i donant cobertura econòmica a uns eventuals danys mitjançant l’assegurança de 
responsabilitat civil. En el present cas, i donada l’acreditació de la identificació del gos 
mitjançant el xip abans de l’acta, i del cens, de la llicencia i de l’assegurança, 
posteriorment a la data dels fets, la sanció queda reduïda a 6.302€.  
 
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 a 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 el que disposa la Llei 39/2015 de 1 d’octubre de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 
Atès l’informe de la Cap de l’Àrea de Gestió de Programes d’Alcaldia, de data 1 d’abril 
de 2022. 
 
Atès que l’exercici de les atribucions que l’article 13.2.b) de la Llei 10/1999, de 30 de 
juliol, sobre tinença de gossos potencialment perillosos, atribueix al Ple la imposició 
de sancions per la comissió de faltes tipificades com a greus en aquesta norma. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord es competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les competències acordades per aquest ajuntament  per Acord Plenari 
que va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, publicat al BOP de 18 de juliol de 2019. 
 
Per tot això, el president de la Comissió informativa de Presidència i Economia, a 
proposta de la Tinent d’Alcalde de Presidència proposa la adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions de la Sra. Silvia Lissette Valencia Lino, i 
qualificar com a dues infraccions greus i una lleu la manca de documentació 
obligatòria, previstes a l’article 7.2 i 7.3 de la Llei 10/99, de 30 de juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, les faltes comeses; declarar-
les provades i imposar la sanció definitiva per import de 6.302 euros€. 
 
Segon.- Que quedi modificada la liquidació fixada inicialment a l’Acord de data 09 de 
Juliol de 2021, en la quantia final de 5.581,80 euros, donant de baixa la liquidació 
anterior que serà substituïda per la derivada de la sanció imposada per import 
definitiu de 6.302 euros. 
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Tercer.- Aprovar la relació de liquidació numero 2022/00003 sanció per import de 
6.302€. 
 
Quart.- Notificar el contingut d’aquest Acord als interessats a l’expedient de 
referència  i a la Guàrdia Urbana.  

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt vint-i-novè.- Desestimar totalment les al·legacions presentades pel 
senyor ERIC DANIEL FAJARDO QUISPE contra el decret d’incoació de 
l’expedient sancionador GO-002-2021, relatiu a la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, i imposar-li la corresponent sanció. 
 

Desestimar totalment les al·legacions 
presentades per ERIC DANIEL FARJADO 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist que en data 09 de juliol de 2021, La Junta de Govern Local va acordar incoar 
expedient sancionador pels fets consignats en l’acta de data 14 maig de 2021, 
despatxada  contra el Sr. Eric Daniel Fajardo Quispe amb DNI 47658179V, per la 
comissió d’infraccions greus i lleus, com a posseïdor d’un gos designat com 
potencialment perillós, per pertànyer a la raça Bullmastiff anomenat Vito, d’acord 
amb el que preveuen els art 1 i 7 de la Llei 10/1999, de 30 de Juliol, sobre la tinença 
de gossos considerats potencialment perillosos. En l’acord es designava una sanció 
per import de 9.303€, d’acord amb l’art. 11.1 de la dita Llei.  
 
Vist que en data 11 d’agost de 2021, el Sr. Eric Daniel Fajardo Quispe, va presentar 
unes al·legacions contra la Acord de 09 de juliol de 2021, mitjançant escrit lliurat al 
Registre general amb el núm. 32075 de 2021, en el que manifestava que: 
 
“He rebut una sanció per un fet que no es cert, desconec el gos Vito i jo no estava en 
aquell lloc, algú es va fer passar per mi amb el meu DNI que el vaig perdre el dia 
abans.” 
 
Atès el que preveu l’art. 64 i 76 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, els interessats podran, en 
qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d’audiència, adduir al·legacions 
i aportar documents o altres elements de valoració. 
 
Atès que un cop presentat l’escrit, es va remetre l’expedient per l’emissió de  l’informe 
oportú dels Agents de la Guàrdia Urbana intervinents, que va ser lliurat el dia 25 
d’agost de 2021, i que consta unit a les actuacions; en l’esmentat s’informa que: 
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“En el moment de l’actuació dels agents identificant a la persona, que sense cap 
genera de dubtes és el Sr. Fajardo. 
 
La persona diu que la seva identitat ha sigut suplantada, però no fa cap denuncia fins 
un mes després de la intervenció policial (realitza denuncia el 11 de juny de 2021). 
Els agents han intervingut en diverses ocasions amb ell, fet que facilita la seva 
identificació. Es sol·licita continuar amb l’expedient.” 
 
Atès que els fets exposats en l’acta han estat negats, si bé, han quedat acreditats 
mitjançant la ratificació dels agents intervinents en els fets.  
 
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 a 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 el que disposa l’art. 77.7 de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Capítol III de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
Atès l’informe de la Cap de l’Area de Gestio de Programes d’Alcaldia, de data 03 de 
desembre de 2021. 
 
Atès que l’exercici de les atribucions que l’article 13.2.b) de la Llei 10/1999, de 30 de 
juliol, sobre tinença de gossos potencialment perillosos, atribueix al Ple la imposició 
de sancions per la comissió de faltes tipificades com a greus en aquesta norma. 
 
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 va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de 18 de juliol de 2019. 
 
Per tot això, el president de la Comissió informativa de Presidència i Economia, a 
proposta de la Tinent d’Alcalde de Presidència proposa la adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Desestimar totalment les al·legacions del  Sr. Eric Daniel Fajardo Quispe, i 
qualificar com a tres infraccions greus i una lleu, la manca de Certificat del cens 
municipal, llicencia, assegurança RC i microxip, documentació obligatòria, previstes a 
l’article 7.2 i 7.3 de la Llei 10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, les faltes comeses; declarar-les provades i 
imposar la sanció definitiva per import de 9.303€. 
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Segon.- Que quedi modificada la liquidació prèvia determinada en la l’Acord de data 
09 de juliol de 2021, per import de 9.303€ amb una bonificació en cas de pagament 
en període voluntari i reconeixent els fets del 40% 5.581,80€, donant de baixa la 
liquidació anterior, essent substituïda per la derivada de la sanció imposada per 
import final de 9.303€. 
 
Tercer.- Aprovar la relació de liquidació numero 2021/00465, sanció per import de 
9.303€. 
 
Quart.- Notificar el contingut d’aquest Acord als interessats a l’expedient de 
referència  i a la Guàrdia Urbana. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
 
Punt trentè.- Estimar parcialment les al·legacions presentades pel senyor 
BOUSSAINE HICHAN contra el decret d’incoació de l’expedient sancionador 
GO-005-2021, relatiu a la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, i imposar-li la corresponent sanció. 
 

Estimar parcialment les al·legacions 
Presentades peer BOUSSAINE HICHAN 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist que en data 29 d’octubre de 2021, La Junta de Govern Local va acordar incoar 
expedient sancionador pels fets consignats en l’acta de data 08 d’agost de 2021, 
despatxada contra el Sr. Boussaine Hichan  amb NIE YN4241572, per la comissió de 
tres infraccions greus i una lleu, el dia 08 d’agost de 2021, com a posseïdor d’un gos 
designat com potencialment perillós, per pertànyer a la raça Stafforshire anomenat 
Max, d’acord amb el que preveuen els art 1 i 7 de la Llei 10/1999, de 30 de Juliol, 
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.  
 
Vist que a l’acord es fixava la sanció per import inicial de 9.303 euros amb una 
bonificació en cas de pagament en període voluntari i reconeixent els fets del 40% 
5.581,80 euros, per la suma de tres infraccions greus i una lleu, d’acord amb l’art. 
11.1 de la dita Llei.  
 
Vist que en data 20 de desembre de 2021, el Sr. Boussaine Hichan, va presentar unes 
al·legacions contra l’Acord de 29 d’octubre de 2021, mitjançant escrit lliurat al 
Registre general amb el núm. 51243 de 2021, en el que aportava la documentació 
requerida per la Llei, en concret el document acreditatiu de la inscripció al cens 
municipal amb data posterior a l’acta i expedient sancionador, i l’acreditació del 
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número de microxip implantat a l’animal i la pòlissa d’assegurança de responsabilitat 
civil, abans del dia de la denúncia. No queda justificada la tramitació de la llicència 
que autoritza la persona per a la conducció de gossos potencialment perillosos a nom 
de l’esmentada persona Sr. Boussaine Hichan, ja que tota persona conductora o 
titular del gos ha de ser autoritzada mitjançant la pertinent llicència.  
 
Atès el que preveu l’art. 64 i 76 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, els interessats podran, en 
qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d’audiència, adduir al·legacions 
i aportar documents o altres elements de valoració. 
 
Atès que un cop presentat l’escrit, es va remetre l’expedient per l’emissió de  l’informe 
oportú dels Agents de la Guàrdia Urbana intervinents, que va ser lliurat el 03 de gener 
de 2022, i que consta unit a les actuacions; en l’esmentat s’informa en el sentit de que 
l’agent que subscriu una vegada revisades les al·legacions, es ratifica en quant que, 
part de la documentació aportada es posterior al dia dels fets i continua sense aporta 
llicencia de conducció del gos referenciat.   
 
Atès que els fets exposats en l’acta no han estat negats, sinó que la persona 
sancionada a regularitzat la seva situació i la de l’animal, exceptuant la llicència a 
nom del Sr. Boussaine Hichan, i queda constància del compliment parcial de les 
prescripcions la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, resulten acreditats un dels comportaments sancionables 
que impedeixi la tinença de gossos potencialment perillosos. 
 
Atès que, en el cas que ens ocupa, s’ha acreditat que la persona infractora ha 
realitzat els fets que son qualificables d’infracció, provocant una situació de risc a la 
ciutadania. Si bé, immediatament a la notificació de la resolució d’incoació del 
procediment sancionador, ha procedit a reparar la situació i regularitzar-la 
parcialment, mitjançant el registre en el cens municipal, tenint en compte que la 
identificació mitjançant microxip i la cobertura econòmica a uns eventuals danys 
mitjançant l’assegurança de responsabilitat civil estaven regularitzades abans de ser 
sancionat, i pel que resta pendent un fet infractor, com és la manca d’autorització de 
conducció de l’animal. En el present cas, i donada l’acreditació de la identificació del 
gos mitjançant el xip i de l’assegurança abans de la sanció, del cens amb data 
posterior, i pendent la llicencia per a la conducció de l’animal, la sanció queda en 
3.301 euros.  
 
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 a 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. 
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Atès el que disposa la Llei 39/2015 de 1 d’octubre de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 
Atès l’informe de la Cap de l’Àrea de Gestió de Programes d’Alcaldia, de data 01 
d’abril de 2022. 
 
Atès que l’exercici de les atribucions que l’article 13.2.b) de la Llei 10/1999, de 30 de 
juliol, sobre tinença de gossos potencialment perillosos, atribueix al Ple la imposició 
de sancions per la comissió de faltes tipificades com a greus en aquesta norma. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord es competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les competències acordades per aquest ajuntament  per Acord Plenari 
que va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, publicat al BOP de 18 de juliol de 2019. 
 
Per tot això, el president de la Comissió informativa de Presidència i Economia, a 
proposta de la Tinent d’Alcalde de Presidència proposa la adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions del Sr. Boussaine Hichan, i qualificar 
com a una infracció greu i una lleu la manca de documentació obligatòria, tenint el 
microxip i la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil regularitzats, i Certificat del 
Cens regularitzat amb data posterior al moment dels fets, quedant pendent la 
llicència municipal per a la conducció de l’animal, documentació obligatòria previstes 
a l’article 7.2 i 7.3 de la Llei 10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, les faltes comeses; declarar-les provades i 
imposar la sanció definitiva per import de 3.301 euros. 
 
Segon.- Que quedi modificada la liquidació fixada inicialment a l’Acord de data 29 
d’octubre de 2021, en la quantia final de 5.581,80 euros, donant de baixa la liquidació 
anterior que serà substituïda per la derivada de la sanció imposada per import 
definitiu de 3.301euros. 
 
Tercer.- Aprovar la relació de liquidació numero 2022/00174, sanció per import de 
3.301€. 
 
Quart.- Notificar el contingut d’aquest Acord als interessats a l’expedient de 
referència  i a la Guàrdia Urbana. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt trenta-unè.- Estimar parcialment les al·legacions presentades pel 
senyor JOSE ANTONIO ROBLEDO GARCIA contra el decret d’incoació de 



 
 

 
 

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

 

 17

l’expedient sancionador GO-005-2021, relatiu a la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, i imposar-li la sanció definitiva. 
 

Estimar parcialment les al·legacions 
de JOSE ANTONIO ROBLEDO 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
Vist que en data 29 d’octubre de 2021, La Junta de Govern Local va acordar incoar 
expedient sancionador pels fets consignats en l’acta de data 24 d’agost de 2021, 
despatxada contra el Sr. Jose Antonio Robledo Garcia amb DNI 52627595F, per la 
comissió de 4 infraccions greus i  una lleu, el dia 24 d’agost de 2021, com a posseïdor 
d’un gos designat com potencialment perillós, per pertànyer a la raça Stafforshire de 
nom desconegut, d’acord amb el que preveuen els art 1 i 7 de la Llei 10/1999, de 30 
de Juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.  
 
Vist que a l’acord es fixava la sanció per import inicial de 12.304 euros, amb una 
bonificació en cas de pagament en període voluntari i reconeixent els fets del 40% 
quedant amb un import de 7.382,4 euros, per la suma de quatre infraccions greus i 
una lleu, d’acord amb l’art. 11.1 de la dita Llei.  
 
Vist que en data 26 de novembre de 2021, Sr. Jose Antonio Robledo Garcia, va 
presentar unes al·legacions contra l’Acord de 29 d’octubre de 2021, mitjançant escrit 
lliurat al Registre general amb el núm. 47500 de 2021, en el que aportava la 
documentació requerida per la Llei, en concret el document acreditatiu de la 
inscripció al cens municipal, la llicencia de conducció municipal, la pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil i l’acreditació del número de microxip implantat 
a l’animal abans del dia de la denúncia. No queda justificada la llicència que autoritza 
la persona per a la conducció de gossos potencialment perillosos a nom de 
l’esmentada persona Sr. Jose Antonio Robledo Garcia, ja que la llicència caduca als 
cinc any i aquesta te data 17 de novembre de 2014 i no es pot justificar que l’animal 
anava deslligat i sense morrió.  
 
Atès el que preveu l’art. 64 i 76 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, els interessats podran, en 
qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d’audiència, adduir al·legacions 
i aportar documents o altres elements de valoració. 
 
Atès que un cop presentat l’escrit, es va remetre l’expedient per l’emissió de  l’informe 
oportú dels Agents de la Guàrdia Urbana intervinents, que va ser lliurat el 13 de 
desembre de 2021, i que consta unit a les actuacions; en l’esmentat s’informa en el 
sentit de que l’agent que subscriu una vegada revisades les al·legacions, es ratifica en 
quant que, en el moment dels fets no aportava la documentació i que la llicencia que 
aporta esta caducada.   
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Atès que els fets exposats en l’acta no han estat negats, sinó que la persona 
sancionada te parcialment regularitzat la seva situació i la de l’animal, exceptuant la 
llicència a nom del Sr. Jose Antonio Robledo Garcia ja que la aportada esta caducada, 
i no es pot justificar que l’animal anava deslligat i sense morrió. Per això, queda 
constància del compliment parcial de les prescripcions la Llei 10/1999, de 30 de juliol, 
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, resulten acreditats 
dos dels comportaments sancionables que impedeixi la tinença de gossos 
potencialment perillosos. 
 
Atès que, en el cas que ens ocupa, s’ha acreditat que la persona infractora ha 
realitzat dos dels fets que son qualificables d’infracció, provocant una situació de risc 
a la ciutadania. Si bé, immediatament a la notificació de la resolució d’incoació del 
procediment sancionador, ha procedit a reparar la situació i regularitzar-la 
parcialment, aportant la documentació requerida, com es el cens municipal, la 
identificació mitjançant microxip, i donant cobertura econòmica a uns eventuals 
danys mitjançant l’assegurança de responsabilitat civil, tenint en compte que tot 
estava regularitzat abans de ser sancionat, pel que sols resta pendent dos fets 
infractor, com és la manca d’autorització de conducció de l’animal ja que l’aportat es 
caducat i porta el gos sense morrió i deslligat. S’acredita un actuar regularitzat, a 
excepció d’un document i un fet infractor, així la funció reeducadora i restablidora de 
la regularitat normativa de la potestat sancionadora queda justificada. En el present 
cas, i donada l’acreditació de la identificació del gos mitjançant el xip, del cens i de 
l’assegurança, la sanció queda reduïda a dues infraccions, per un import total de 
6.002€. 
  
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 a 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 el que disposa la Llei 39/2015 de 1 d’octubre de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 
Atès l’informe de la Cap de l’Àrea de Gestió de Programes d’Alcaldia, de data 29 de 
març de 2022. 
 
Atès que l’exercici de les atribucions que l’article 13.2.b) de la Llei 10/1999, de 30 de 
juliol, sobre tinença de gossos potencialment perillosos, atribueix al Ple la imposició 
de sancions per la comissió de faltes tipificades com a greus en aquesta norma. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord es competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les competències acordades per aquest ajuntament  per Acord Plenari 
que va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, publicat al BOP de 18 de juliol de 2019. 
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Per tot això, el president de la Comissió informativa de Presidència i Economia, a 
proposta de la Tinent d’Alcalde de Presidència proposa la adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions del Sr. Jose Antonio Robledo Garcia, i 
qualificar com a dues infraccions greus la manca de documentació obligatòria en el 
moment dels fets, previstes a l’article 7.2 i 7.3 de la Llei 10/99, de 30 de juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, les faltes comeses; declarar-
les provades i imposar la sanció definitiva per import de 6.002€. 
 
Segon.- Que quedi modificada la liquidació fixada inicialment a l’Acord de data 29 
d’octubre de 2021, en la final de 7.382,4 euros, donant de baixa la liquidació anterior 
que serà substituïda per la derivada de la sanció imposada per import definitiu de 
6.002€. 
 
Tercer.- Aprovar la relació de liquidació numero 2022/00216, sanció per import de 
6.002€. 
 
Quart.- Notificar el contingut d’aquest Acord als interessats a l’expedient de 
referència  i a la Guàrdia Urbana. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt trenta-dosè.- Estimar parcialment les al·legacions presentades pel 
senyor DAVID VILA GARCIA contra el decret d’incoació de l’expedient 
sancionador GO-007-2021, relatiu a la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, i imposar-li la sanció definitiva. 
 

Estimar parcialment les al·legacions 
Presentades per DAVID VILA GARCIA 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist que en data 26 de novembre de 2021, La Junta de Govern Local va acordar incoar 
expedient sancionador pels fets consignats en l’acta de data 23 de setembre de 2021, 
despatxada contra el Sr. David Vila Garcia amb DNI 52628305G, per la comissió de 
dues infraccions greus i una lleu, el dia 23 de setembre de 2021, com a posseïdor d’un 
gos designat com potencialment perillós, per pertànyer a la raça Rotwailer de nom 
Gora, d’acord amb el que preveuen els art 1 i 7 de la Llei 10/1999, de 30 de Juliol, 
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.  
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Vist que a l’acord es fixava la sanció per una quantitat inicial de 6.302 euros, amb una 
bonificació en cas de pagament en període voluntari i reconeixent els fets del 40% 
3.781,20 euros, per la suma de dues infraccions greus i una lleu, d’acord amb l’art. 
11.1 de la dita Llei. 
  
Vist que en data 23 de desembre de 2021, el Sr. David Vila Garcia, va presentar unes 
al·legacions contra l’Acord de 26 de novembre de 2021, mitjançant escrit lliurat al 
Registre general amb el núm. 51744 en el que acreditar la pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil. Amb posterioritat als fets, es va regularitzar la inscripció al cens 
municipal aportada i la tramitació de la llicència que autoritza la persona per a la 
conducció de gossos potencialment perillosos a nom de l’esmentada persona Sr. 
David Vila Garcia, ja que tota persona conductora o titular del gos ha de ser 
autoritzada mitjançant la pertinent llicència. 
 
Atès el que preveu l’art. 64 i 76 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, els interessats podran, en 
qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d’audiència, adduir al·legacions 
i aportar documents o altres elements de valoració. 
 
Atès que els fets exposats en l’acta no han estat negats, sinó que la persona 
sancionada tenia regularitzada la seva situació i la de l’animal, exceptuant  la 
llicència i el cens que van ser regularitzats amb data posterior als fets; per la qual 
cosa, queda constància del compliment parcial de les prescripcions la Llei 10/1999, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, resulten 
acreditats dos dels comportaments sancionables que regula la tinença de gossos 
potencialment perillosos. 
 
Atès que, en el cas que ens ocupa, s’ha acreditat que la persona infractora ha 
realitzat dos fets que son qualificables d’infracció, provocant una situació de risc a la 
ciutadania. Si bé, immediatament a la notificació de la resolució d’incoació del 
procediment sancionador, ha procedit a reparar la situació. En el present cas, en fase 
d’al·legacions, s’ha donat l’acreditació del registre del gos mitjançant el cens, la 
llicencia de conducció de l’animal i de l’assegurança prèvia, la sanció queda reduïda a 
3.301 euros.  
 
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 a 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 el que disposa la Llei 39/2015 de 1 d’octubre de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
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Atès l’informe de la Cap de l’Àrea de Gestió de Programes d’Alcaldia, de data 1 d’abril 
de 2022. 
 
Atès que l’exercici de les atribucions que l’article 13.2.b) de la Llei 10/1999, de 30 de 
juliol, sobre tinença de gossos potencialment perillosos, atribueix al Ple la imposició 
de sancions per la comissió de faltes tipificades com a greus en aquesta norma. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord es competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les competències acordades per aquest ajuntament  per Acord Plenari 
que va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, publicat al BOP de 18 de juliol de 2019. 
 
Per tot això, el president de la Comissió informativa de Presidència i Economia, a 
proposta de la Tinent d’Alcalde de Presidència proposa la adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions del Sr. David Vila Garcia, i qualificar les 
faltes comeses com a una infracció greu i una lleu, -infraccions regularitzades  
immediatament a la notificació de la resolució d’incoació del procediment 
sancionador-, per manca de documentació obligatòria en el moment dels fets, 
previstes a l’article 7.2 i 7.3 de la Llei 10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos; declarar-les provades i imposar la sanció 
definitiva per import de 3.301 euros.  
 
Segon.- Que quedi modificada la liquidació fixada inicialment a l’Acord de data 26 de 
novembre de 2021, en la quantia final de 3.781,20 euros, donant de baixa la 
liquidació anterior que serà substituïda per la derivada de la sanció imposada per 
import definitiu de 3.301 euros. 
 
Tercer.- Aprovar la relació de liquidació numero 2022/00125, sanció per import de 
3.301 euros. 
 
Quart.- Notificar el contingut d’aquest Acord als interessats a l’expedient de 
referència i a la Guàrdia Urbana. 

... 
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: 
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PROPOSTES DE L'ÀREA D’EDUCACIÓ, JOVENTUT I ACCIÓ CIUTADANA 
 
 
Urgent primer.- Aprovar l’addenda per a la pròrroga i la minuta del 
Conveni de col·laboració, entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
l’Ajuntament de Cornellà, per al desenvolupament del Projecte 
d’Assessoria de Mobilitat Internacional per a Joves per als anys 2022 i 
2023. 
 

Aprovar l’addenda per a la pròrroga i la minuta 
del Conveni de Mobilitat per a joves 2022-2023 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’Educació, Joventut i 
Acció Ciutadana, que textualment diu: 
... 
 
Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant el Servei Comarcal de 
Joventut, dóna suport als ajuntaments de la comarca en matèria de polítiques de 
joventut.     
 
Atès que aquest Ajuntament i el Consell Comarcal del Baix Llobregat van signar el 23 
de desembre de 2021, amb efectes de l’1 de maig de 2021 fins el 30 d’abril de 2022 
un conveni de col·laboració per al desenvolupament del Projecte d’Assessoria de 
Mobilitat Internacional per a Joves, per als anys 2021 i 2022. 
 
Vist que la clàusula setena del vigent conveni regula que aquest es podrà prorrogar 
per un any més per acord exprés d’ambdues parts i sempre que no es produeixi algun 
tipus de variació o baixa del servei, i sempre que l’empresa adjudicatària del servei 
mantingui les condicions del contracte, fet que motivarà la seva revisió.  
 
Vist que el servei consisteix a posar a disposició dels ajuntaments participants un/a 
professional especialitzat/da en orientació i assessorament en mobilitat 
internacional, que serà l’encarregat de realitzar els serveis amb una durada de 4 
hores de servei quinzenals, on 3 hores són d’atenció directa a les persones joves i 1 
hora de treball intern. 
 
Atès l’article 28.1.d) i e) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, correspon al 
Consell Comarcal cooperar amb els municipis en l’establiment de nous serveis 
necessaris per al desenvolupament del territori i establir i coordinar, amb l’informe 
previ dels ajuntaments afectats, les infraestructures, els serveis i les actuacions 
d’àmbit supramunicipal. 
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Vist l’article 6.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
pel qual resten exclosos d’aquesta llei els convenis de col·laboració entre 
administracions. 
 
Atès que estem davant d’una relació de cooperació administrativa tal com estableix 
l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, modificada per la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, i als articles 146, següents i concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Municipi, així com d’un 
conveni administratiu d’acord amb els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i, en Catalunya, pels articles 108 a 112 de 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya, tot això en concordança amb els articles 303 i següents del 
Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 
 
Atès el que estableix l’article 7.2 de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de 
joventut, els governs locals de Catalunya, juntament amb l’Administració de la 
Generalitat, poden actuar en matèria de joventut, d’acord amb aquesta llei i la resta 
de la legislació aplicable.  
 
Atès que l’article 28.1.d) i e) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, indica que 
correspon al Consell Comarcal cooperar amb els municipis en l’establiment de nous 
serveis necessaris per al desenvolupament del territori i establir i coordinar, amb 
l’informe previ dels ajuntaments afectats, les infraestructures, els serveis i les 
actuacions d’àmbit supramunicipal. 
 
Atès que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat té interès en continuar col·laborarant 
i acollir als seus equipaments municipals el servei d’assessoria de mobilitat 
internacional per a joves durant els anys 2022 i 2023. 
 
Atès que la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat en sessió de 
caràcter ordinària celebrada el dia 4 d’abril de 2022 ha aprovat la pròrroga del 
conveni de col·laboració amb aquest Ajuntament pel desenvolupament del servei del 
projecte d’assessoria de mobilitat internacional per a joves, per un període d’un any, 
amb efectes entre l’1 de maig de 2022 i el 30 d’abril de 2023. 
 
Vist que en l’exercici 2022 la classificació orgànica de la partida d’aquest Ajuntament 
es la 0206 en comptes de la 0885, i que a la partida  0206.3410A.4650000 existeix 
crèdit adequat i suficient. 
 
Atès que l’Ajuntament es compromet al pagament del cost del servei en funció de les 
hores i serveis que es reben, l’ import d’aquests dos pagaments seran de 1.351,96 i 
772,55 euros cada un d’ells i s’hauran d’efectuar en les dates indicades al conveni que 
corresponen a desembre de 2022 i a març de 2023 respectivament, d’acord amb la 
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minuta de la pròrroga i modificació del conveni que s’incorpora com annex al present 
acord i amb càrrec de la partida econòmica 0206.3301A.4650000. 
     
Ateses les circulars 1/2017 i 3/2017 de la Secretaria General d’aquest Ajuntament, de 
25 de gener i de 13 de setembre de 2017, respectivament, sobre els convenis 
administratius. 
 
Vist la Memòria Justificativa de la Coordinadora Tècnica de Joventut, Cooperació i 
Solidaritat.  
 
Vist l’informe de la Cap Administrativa de Cultura, Esports, Igualtat, Joventut, d'Acció 
Comunitària, Solidaritat, Cooperació, Patrimoni Cultural i Biblioteques. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per Acord Plenari de data 2 de juliol de 2019, 
que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província el 18 de juliol de 2019, el Regidor 
Delegat de l’Àrea d’Educació, Joventut i Acció Ciutadana proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’addenda per a la pròrroga i minuta del conveni de col·laboració, 
entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
per al desenvolupament del Projecte d’Assessoria de Mobilitat Internacional per a 
Joves, per als anys 2022 i 2023, amb efectes des de l’1 de maig de 2022 fins al 30 
d’abril de 2023. 
  
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual amb càrrec al 
pressupost de 2022 i la corresponent al 2023 resta subordinada al crèdit adequat i 
suficient per a l’exercici 2023 en el que normalment existeix crèdit, amb l’aplicació 
pressupostària i pels imports que tot seguit es detalla: 
 

 
Tercer.-  Designar a la Sra. Maria José Ramos Ibor, Coordinadora de Joventut i 
Solidaritat, com a membre e la Comissió de Seguiment d’aquest conveni. 
 
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 



 
 

 
 

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

 

 25

19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 
Cinquè.-  Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració i 
cooperació de la Generalitat, acompanyat d’una còpia de la seva formalització, dins 
dels tres mesos següents a aquesta, en els termes i als efectes previstos a la Resolució 
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 2017. 
 
Sisè.- Notificar  el present acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat, 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 ROAS. 
 
Setè.- Donar compte del present acord a la propera Comissió Informativa 
corresponent. 
 
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
BAIX LLOBREGAT I L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE D’ASSESSORIA DE MOBILITAT INTERNACIONAL 
PER A JOVES DE L’1 DE MAIG DE 2021 FINS AL 30 D’ABRIL DE 2022  
 
REUNITS 
 
D’una banda, la Sr./Sra. XXXXXXX, President/a del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, assistida pel Secretari/a Accidental d'aquest, Sr./Sra. XXXXX, que dona fe 
de l’acte. 
 
I de l’altra, el Sr./Sra. XXXXXXX, Alcalde/sa de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
assistit per la Secretàri/a General municipal, Sr./Sra. XXXXX, als efectes de la fe 
pública previstos per l’article 3.2 del Reial Decret 128/2018, que dona fe de l’acte. 
 
ACTUEN 
Sr./ Sra. XXXXXX, en nom i representació del Consell Comarcal del Baix Llobregat, de 
conformitat amb l’acord adoptat per la Junta de Govern d’aquesta entitat, en sessió 
celebrada el dia 19 de juliol de 2021; i Sr./ Sra. XXXXXX en representació de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, segons acord adoptat per la Junta de Govern 
Local d’aquella Corporació en sessió celebrada el dia XXXXXXXXXXXXXX. 
Ambdues parts es reconeixen mútuament legal capacitat per obligar-se, i 
 
MANIFESTEN 
1. Que, en data 23 de desembre de 2021, es va signar el Conveni de col·laboració 

entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat per al desenvolupament del projecte d’assessoria de mobilitat 
internacional per a joves de l’1 de maig de 2021 fins al 30 d’abril de 2022. 
 

2. Que el compromís adquirit amb relació a la vigència del Conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Cornellà de 
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Llobregat per al desenvolupament del projecte d’assessoria de mobilitat 
internacional per a joves de l’1 de maig de 2021 fins al 30 d’abril de 2022 
estableix, en el setè punt, que aquest es podrà prorrogar per un any més per 
acord exprés d’ambdues parts i sempre que no es produeixi algun tipus de 
variació o baixa del servei, i sempre que l’empresa adjudicatària del servei 
mantingui les condicions del contracte, fet que motivaria la seva revisió.  

 
3. Que la valoració que s’ha fet, sistemàticament, del servei prestat, per totes les 

parts implicades, ha estat satisfactòria, fet que ha incentivat l’interès de les parts 
de prorrogar el servei.  

 
4. Que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en data 24 de febrer de 2022, va 

comunicar per mitjans electrònics (tramesa d’EACAT) al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat la seva voluntat expressa de prorrogar la prestació del servei 
d’assessorament especialitzat en mobilitat internacional per a persones joves a la 
seva localitat, per un període d’un any, és a dir, entre l’1 de maig de 2022 i fins al 
30 d’abril de 2023. 
 

5. Que, la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat en sessió de 
caràcter ordinària celebrada el dia 4 d’abril de 2022 aprovà, entre altres, XXX (a 
omplir pel CC, literalment segons consti a l’acord de pròrroga del conveni).  

 
6. Que, en aquest sentit, s’ha previst que el Consell Comarcal del Baix Llobregat i 

l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat formalitzin una addenda. Aquesta 
addenda incorpora el pacte de pròrroga de prestació del servei del projecte 
d’assessoria de mobilitat internacional per a joves de l’1 de maig de 2022 fins al 
30 d’abril de 2023 a la ciutat de Cornellà de Llobregat i la modificació del número 
de partida pressupostària a càrrec de la qual es farà l’aportació per a la pròrroga 
del conveni per part de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, la qual 
correspondrà a la 0206.3301A.4650000. 

 
Aquesta addenda també ratifica els acords signats el 2021, que continuen vigents fins 
al 30 d’abril de 2023.  
 
Per tant, la present addenda conté les condicions que han de regir la relació entre 
ambdues administracions respecte  la prestació del servei del projecte d’assessoria de 
mobilitat internacional per a joves de l’1 de maig de 2022 fins al 30 d’abril de 2023 a 
la ciutat de Cornellà de Llobregat de conformitat amb el conveni de col·laboració 
subscrit el 2021. 
 
ACORDEN 
 
Primer. Objecte 
Prorrogar pel període de l’1 de maig de 2022 fins al 30 d’abril de 2023 el Conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat per al desenvolupament del projecte d’assessoria de mobilitat 
internacional per a joves, i la modificació del número de partida pressupostària a 
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càrrec de la qual es farà l’aportació per a la pròrroga del conveni per part de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, la qual correspondrà a la 
0206.3301A.4650000. 
 
Segon. Serveis inclosos i encàrrec del tractament 
Es dona continuïtat a la prestació del servei d’assessorament especialitzat en 
mobilitat internacional per a persones joves a la ciutat de Cornellà de Llobregat en les 
mateixes condicions incloses en el conveni de col·laboració vigent durant el període de 
l’1 de maig de 2021 fins al 30 d’abril de 2022. 
 
La descripció tècnica del servei d’assessoria de mobilitat internacional consten a 
l’annex 1 d’aquesta addenda.  
 
Les clàusules recollides en el marc del conveni regulador de la figura d’encarregat de 
tractament consten a l’annex 2 d’aquesta addenda, prorrogant-se pel mateix període 
que ho fa la prestació del servei d’assessorament especialitzat en mobilitat 
internacional per a persones joves, és a dir, de l’1 de maig de 2022 fins al 30 d’abril de 
2023. 
 
Tercer. Compromisos econòmics i partides pressupostàries 
Es mantenen les aportacions econòmiques fixades en el conveni de col·laboració 
subscrit el 2021 segons el nombre de serveis prestats en cadascun dels municipis que 
continuen vinculats al projecte, de tal manera que la distribució del cost de la 
pròrroga d’aquest servei s’estableix:  
 
1 de maig a 31 de desembre de 2022 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1
 
d
e 
 
 1 gener a 30 d'abril de 2023    
 
   Serveis Hores Cost IVA Cost total 
Castelldefels 8 32 638,47 134,08 772,55€ 
Cornellà 8 32 638,47 134,08 772,55€ 
Molins de Rei 8 32 638,47 134,08 772,55€ 

  Serveis Hores Cost IVA Cost total 
Castelldefels 14 56 1.117,32 234,64 1.351,96€ 
Cornellà 14 56 1.117,32 234,64 1.351,96€ 
Molins de Rei 14 56 1.117,32 234,64 1.351,96€ 
Gavà 14 56 1.117,32 234,64 1.351,96€ 
El Prat 7 28 558,66 117,32 675,98€ 
Sant Boi 14 56 1.117,32 234,64 1.351,96€ 
Sant Joan Despí 14 56 1.117,32 234,64 1.351,96€ 
Sant Vicenç 14 56 1.117,32 234,64 1.351,96€ 
Viladecans 7 28 558,66 117,32 675,98€ 
Total 112 448 8.938,56 1.877,12 10.815,68€ 
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Gavà 8 32 638,47 134,08 772,55€ 
El Prat 4 16 319,23 67,03 386,25€ 
Sant Boi 8 32 638,47 134,08 772,55€ 
Sant Joan Despí 8 32 638,47 134,08 772,55€ 
Sant Vicenç 8 32 638,47 134,08 772,55€ 
Viladecans 4 16 319,23 67,03 386,25€ 
Total 64 256 5.107,75 1.072,62 6.180,35€ 
 
Es modifica el número de partida pressupostària a càrrec de la qual es farà 
l’aportació per a la pròrroga de la prestació del servei d’assessorament especialitzat 
en mobilitat internacional per a joves pel període de l’1 de maig de 2022 al 30 d’abril 
de 2023 a la ciutat de Cornellà de Llobregat, la qual es correspondrà ara amb la 
partida pressupostària número 0206.3301A.4650000. 
 
La partida pressupostària del Consell Comarcal del Baix Llobregat serà la número 
337022706. El cost total del contracte del servei que el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat ha realitzat serà per un any, del qual l’import és de 14.046,31 euros IVA 
exclòs i de 16.996,03 euros IVA inclòs. 
 
Quart. Altres acords 
Pel que fa a la resta de compromisos i apunts, es mantenen vigents els del 2021. 
 
 
Cinquè. Vigència 
Aquesta addenda és aplicable per al termini comprès entre l’1 de maig de 2022 i fins 
al 30 d’abril de 2023.  
I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest acord marc, les parts el 
signen a un sol efecte.  
 
.....................................          .............................. 
President/a                                Alcalde/sa-President/a                      
Consell Comarcal del Baix Llobregat Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
      
   
 
................................     En dona fe,    
Secretari/a  Accidental   Secretari/a  General  
Consell Comarcal del Baix Llobregat .................................... 
      Ajuntament de Cornellà de Llobregat  
 
ANNEX 1. DESCRIPCIÓ TÈCNICA DEL SERVEI D’ASSESSORIA ESPECIALITZADDA EN 
MOBILITAT INTERNCIONAL PER A PERSONES JOVES  
 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat estableix amb l’empresa TACC el contracte per 
a la prestació del servei d’assessoria en l’objecte d’actuació del present conveni. 
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Estructura organitzativa del servei: 
Personal: Un/a professional especialitzat en orientació i assessorament en mobilitat 
internacional. 
Jornada laboral: 4 hores de servei quinzenals 
Distribució de la jornada: horari d’atenció directa: 3 hores i de gestió interna: 1 hora. 
Descripció de la jornada laboral: en horari d’atenció del servei es durà a terme: 
assessorament personalitzat (presencial, telemàtic i telefònic) i accions col·lectives. 
 
El servei consta d’1 hora de gestió interna. En aquesta hora es desenvoluparan: 
 
 Accions de dinamització de la informació pactades. 
 Programació i elaboració de continguts i materials de les accions col·lectives. 
 Cerca, actualització i tractament de la informació. 
 Reunions de coordinació. Per tal de fer efectives les poques hores destinades a 

la gestió interna del servei s’assistiran a les reunions essencials per al 
desenvolupament i millora del servei. 

 
Estratègies transversals: 
 Coneixement del territori 
 Detecció de necessitats informatives 
 Descentralització de la informació 
 Treball en xarxa a nivell local i comarcal  

 
 
Àmbits de treball: 
 Assessorament: atenció personalitzada via telemàtica, telefònica i presencial en 

horari pactat amb periodicitat quinzenal. 
 
Per tal de donar un servei personalitzat i de qualitat als usuaris, s’establiran uns 
criteris d’actuació: 
 

- Es prioritzaran les consultes presencials sobre les telemàtiques i/o telefòniques. 
- Les sessions d’assessorament seran d’un màxim de 45 minuts. Per tal de poder 

detectar les necessitats de cada jove, perfilar les seves inquietuds i facilitar un 
ventall de possibilitats i itineraris a seguir. 

- Segons la temporització anterior, es podran atendre un màxim de 3 joves cada 
tarda. Per tal de dur a terme l’assessoria i posteriorment fer el retorn telemàtic 
dels materials treballats. 
 

Dinamització de la informació: Difusió de la informació 
- Manteniment expositors i cartellera (quinzenal) 
- Descentralització de la informació a equipaments/serveis juvenils, centres 

educatius, etc. (mensual/bimensual) 
 
Elaboració i edició de materials temàtics: 

o Novetats informatives: periodicitat mensual 
o Material informatiu: periodicitat bimensual  
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Coordinació del servei: 
 Agents que hi intervenen: 

o Personal tècnic del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
o Personal tècnic de l’ ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
o Personal tècnic de l’empresa o entitat contractada. 

 
 Finalitat 

o Estipular les directrius i pautes polítiques del servei 
o Avaluació i seguiment del servei 
o Avaluació i seguiment del personal 
o Suport tècnic en el procés d’implementació del projecte 
o Seguiment del projecte 
o Avaluació i procés de millora contínua 
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ANNEX 2. CONVENI REGULADOR DE LA FIGURA D’ENCARREGAT DE TRACTAMENT 
 
A , a de del 2022 
 
EXPOSEN 
 
1. Objecte i finalitat de l’encàrrec del tractament 
Mitjançant aquestes clàusules, s’habilita al CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
LLOBREGAT encarregada del tractament, per a tractar per compte de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, responsable del tractament, les dades de caràcter personal 
necessàries per prestar el servei de l’ASSESSORIA DE MOBILITAT INTERNACIONAL PER 
A JOVES. 
 
El tractament consistirà en prestar el Servei d’Assessoria de Mobilitat Internacional 
d’acord amb el conveni aprovat en data ...... de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i l’ajuntament de Cornellà de Llobregat, pel 
desenvolupament del projecte d’assessoria de mobilitat internacional per a joves de 
l’1 de maig de 2022 fins el 30 d’abril de 2023. 
Concreció dels tractaments a realitzar: 
 

X Recollida      X Registre 
X Estructuració            ‚ Modificació 

‚ Conservació            ‚ Extracció 

X Consulta            ‚ Comunicació per transmissió 

‚ Difusió   X Interconnexió 

‚ 
‚ 

Acarament 
Supressió 

           ‚ 
  X 

Limitació 
Destrucció 

X Comunicació            ‚ Altres ......... 

 
2. Identificació de la informació afectada 
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest 
encàrrec, el responsable del tractament, posa a disposició de CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT, encarregada del tractament, la informació relativa a les 
persones joves que els hi presten els serveis. 
 
3. Durada 
El present acord té una duració vinculada a la prestació de serveis fins el 30 d’abril de 
2023. 
 
Amb la finalització del present contracte, l’encarregat del tractament ha de retornar 
al responsable les dades personals i suprimir qualsevol còpia que estigui en el seu 
poder. 



 32

 
4. Obligacions de l’encarregat del tractament 
L’encarregat del tractament i tot el personal al seu càrrec, es compromet a: 
 

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

b) Tractar les dades d’acord amb las instruccions del responsable del tractament. 
c) Si l’encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions 

infringeix el RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades 
de la Unió o dels Estats membres, l’encarregat informarà immediatament al 
responsable. 

d) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament 
efectuades per compte del responsable, que contingui: 
 

1. El nom i les dades de contacte de l’encarregat o encarregats i de cada 
responsable per compte del que actuï l’encarregat, i, en el seu cas, del 
representant del responsable o de l’encarregat i del delegat de protecció de 
dades. 

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

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

4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de 
seguretat relatives a: 
 

1. La pseudoanimització i el xifrat de dades personals. 
2. La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i 

resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. 
3. La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals 

de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic. 
4. El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les 

mesures tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat del 
tractament. 

 
1. No comunicar les dades a terceres persones, llevat que es tingui l’autorització 
expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles. 
L’encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix 
responsable, d’acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el 
responsable identificarà, de forma prèvia i per escrit, l’entitat a la que s’han de 
comunicar les dades, les dades que s’han de comunicar i les mesures de seguretat que 
s’han d’aplicar per a procedir a la comunicació. 
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Si l’encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització 
internacional, en virtut del Dret de la unió o dels Estats membres que li sigui aplicable, 
informarà al responsable d’aquesta exigència de manera prèvia, llevat que el Dret ho 
prohibeixi per importants raons d’interès públic. 
 

e) Subcontractació. 
 

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

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

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

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

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

j) Assistir al responsable del tractament en la resposta a l’exercici dels drets de: 
 

1. Accés, rectificació, supressió i oposició. 
2. Limitació del tractament 
3. Portabilitat de dades 
4. A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa 

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

k) Dret d’informació. 
Correspon al responsable facilitar el dret d’informació en el moment de la recollida de 
les dades. 

l) Notificació de violacions de la seguretat de les dades. 
 

L’encarregat del tractament notificarà al responsable del tractament, sense dilació 
indeguda, i en qualsevol cas abans del termini màxim de 24 hores, i a través de 
l’adreça de correu del responsable les violacions de la seguretat de les dades 
personals que estiguin sota el seu càrrec de les que tingui coneixement, juntament 
amb tota la informació rellevant per a la documentació i comunicació de la 
incidència. 
 
No serà necessària la notificació quan sigui improbable que aquesta violació de la 
seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. 
Si es disposa d’ella es facilitarà, com a mínim, la informació següent: 
 

1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades 
personals, inclòs, quan sigui possible, les categories i el número aproximat dels 
interessats afectats, i les categories i el numero aproximat de registre de dades 
personals afectats. 

2. En nom i les dades de contacte del delegat de protecció de dades o d’un altre 
punt de contacte en el que es pugui obtenir més informació. 

3. Descripcions de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les 
dades personals. 

4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per a posar remei a la 
violació de la seguretat de les dades personals, inclòs, si procedeix, les mesures 
adoptades per mitigar els possibles efectes negatius. 

Si no es possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en que no hi 
sigui, la informació es facilitarà de forma gradual sense dilacions indegudes. 
 

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

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

c) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar 
el compliment de les seves obligacions, així com per la realització de les 
auditories o les inspeccions que realitzin el responsable o un altre auditor 
autoritzat per ell. 
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d) Implantar les mesures de seguretat que permetin: 
 
1. Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents 

dels sistemes i serveis de tractament. 
2. Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en 

cas d’incident físic o tècnic. 
3. Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l’eficàcia de les mesures 

tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del 
tractament. 

4. Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, en el seu cas. 
e) Designar un delegat de protecció de dades i comunicar la seva identitat i dades 

de contacte al responsable. 
 

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

g) El contractista s’ha de sotmetre a la normativa nacional i de la Unió Europea en 
matèria de protecció de dades. Aquesta obligació té la condició d’obligació 
contractual essencial. 

5. Obligacions del responsable del tractament 
Correspon al responsable del tractament: 
 

a) Entregar a l’encarregat les dades a les que es refereix la clàusula 2 d’aquest 
document. 

b) Realitzar una avaluació de l’impacte en la protecció de dades personals de les 
operacions de tractament a realitzar per l’encarregat. 

c) Realitzar les consultes prèvies que correspongui. 
d) Vetllar, de forma prèvia, i durant tot el tractament, pel compliment del RGPD 

per part de l’encarregat. 
e) Supervisar el tractament, inclòs la realització d’inspeccions i auditories. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES MEDIAMBIENTALS I COMUNITÀRIES   
 
 
Urgent segon.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat i GREMIBAIX FUNDACIÓ, per el desenvolupament de 
programes de formació professional per a l’ocupació de persones 
treballadores. 
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Aprovar el Conveni de formació professional 
per a l’ocupació de persones treballadores 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea de Polítiques 
Mediambientals i Comunitàries, que textualment diu: 
... 
 
Atès que, l’objecte del Conveni es establir les bases de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i Gremibaix Fundació, en el desenvolupament 
de la programació d’Accions formatives que GREMIBAIX FUNDACIÓ executa en el 
marc de l’Ordre TSF/30/2020, d'11 de març, per la qual s’estableixen les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament de 
programes de formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores 
ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (DOGC 
núm. 8086 - publicat el 16 de Març 2020). 
  
Vist que, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha vingut realitzant projectes i 
programes destinats a disminuir, el gran nombre de persones que es troben en 
l’actualitat sense feina a la nostra població; una de les greus discriminacions 
històriques que augmenten en contextos d’ampliació de les desigualtats socials 
 
Atès que, les accions aprovades en el marc de l’Acord Social 2016-20, així com la 
continuïtat en algunes d’aquestes accions de la nova Agenda Social i Urbana per 
Enfortir la Comunitat (ASUECO) tenen per objecte continuar donant compliment a un 
objectiu estratègic permanent durant tot aquest període: “La formació i la 
incorporació en el mercat de treball de persones en situació d’atur de Cornellà de 
Llobregat”. 
 
Vist que, la col·laboració que s’inicia amb el conveni que es proposa per aprovació es 
una eina, per tal de facilitar la ocupabilitat i/o les competències professionals dels 
participants. Es basen en la creació d’un escenari de col·laboració entre les parts per 
tal de poder derivar aquelles persones en situació d’atur que es valori poden millorar 
la seva ocupabilitat de forma substancial iniciant un període de formació per la 
ocupació. 
 
Atès que, GremiBaix Fundació esdevé un centre de formació de referencia en 
l’adquisició de competències professionals en l’àmbit de les instal·lacions. La seva 
missió consisteix en millorar les oportunitats de desenvolupament de les persones 
mitjançant projectes de formació ocupacional. Ha desenvolupat amb aquest objectiu 
entre d’altres formes mitjançant el desenvolupament d’una oferta formativa diversa 
a través d’accions de formació subvencionades, tant per a persones en actiu com per 
a persones en cerca d’ocupació. 
 
Vist que, el conveni no inclou cap aportació econòmica en forma de subvenció o altres 
formes de prestació econòmica per part de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
GremiBaix Fundació desenvolupa les accions formatives objecte del conveni 
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mitjançant les seves pròpies fonts de finançament, sense que les derivacions de 
persones interessades per part de l’Ajuntament per a la impartició d’aquestes 
formacions, suposin en cap cas un cost addicional per a la seva activitat habitual.  
 
Atès que, es compleix, doncs, amb la legislació d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, les aportacions financeres que és comprometen no són 
superiors a les despeses derivades de l’execució del conveni i les parts signants tenen 
capacitat per finançar-les durant la vigència del Conveni. 
 
Donat que, les prestacions que constitueixen l’objecte del conveni no tenen caràcter 
contractual, tal com determina l’article 47.1 de la LRJSP. 
 
Donat que, el conveni compleix els requeriments de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic i resta de la normativa aplicable. 
 
Vista la Memòria Justificativa del Cap de Gestió de Polítiques d’Ocupació i l’Informe 
del Cap Administratiu d’Educació, Família, Polítiques Socials, Ocupació i Salut Pública 
 
Atès que l’adopció d’aquest Acord es competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions en matèria Plenària acordades per aquest Ajuntament en 
sessió plenària el 2 de juliol de 2019, que va ser publicada al Butlletí de la Província de 
Barcelona de data 18 de juliol de 2019, la presidenta de la Comissió Informativa a 
proposta 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 de col·laboració entre l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat i Gremibaix Fundació, en el desenvolupament de la programació d’Accions 
formatives que GREMIBAIX FUNDACIÓ executa en el marc de l’Ordre TSF/30/2020, 
d'11 de març, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions públiques destinades al finançament de programes de formació 
professional per a l’ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el 
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (DOGC núm. 8086 - publicat el 16 
de Març 2020), i facultar al Sr. Sergio Gómez Márquez, Regidor Delegat de Polítiques 
Comunitaries Adscrit a l’Àrea de Polítiques Medioambientals i Comunitaries, 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.- Facultar al Regidor Delegat de l’Àrea de Polítiques Comunitàries per a la 
signatura del present conveni en nom i representació d’aquesta Administració. 
 
Tercer.- 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 ROAS. 
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Quart.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica Municipal, en compliment i amb l’abast del que disposen la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració i cooperació 
de la Generalitat, acompanyat d’una còpia de la seva formalització, dins dels tres 
mesos següents a aquesta, en els termes i als efectes previstos a la Resolució de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 2017, 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 L'AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT I 
GREMIBAIX FUNDACIÓ  
 
A Cornellà de Llobregat, a __ de __ de 2022 
 
REUNITS 
 
D'una part ell Sr. .......................... com a regidor delegat de Polítiques Comunitàries, 
que actua en representació de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT (d'ara 
endavant, l'AJUNTAMENT) en virtut.................................., facultat per aquest acte per 
l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data ..........................., 
assistida per la Secretària General de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, Sra. 
Carmen Alonso Higuera, a l'efecte de fe pública establerts per l'article 3.2 del Reial 
decret 128/2018 de 16 de març, que dóna fe. 
 
D'una altra part, Sr. .................................., amb DNI número ............................, 
actuant en nom i representació de GREMIBAIX FUNDACIÓ, entitat amb seu a 
Barcelona, Av. de la Fama, 56-58  i proveïda de N.I.F. G66111576; intervé en la seva 
qualitat de President d'aquesta. 
 
En endavant, l'AJUNTAMENT i FUNDACIÓ podran ser denominats conjunta i 
indistintament com les PARTS i de manera individual com la PART. 
 
Els compareixents es reconeixen la capacitat jurídica necessària per a subscriure el 
present Conveni i, en virtut d'això, 
 
EXPOSEN 
 
Primer.- Que el departament de Polítiques d'Ocupació de l'AJUNTAMENT té, entre 
altres finalitats la gestió de les polítiques actives d'ocupació de Cornellà de Llobregat 
mitjançant la intermediació laboral, l'orientació i formació dels aturats i treballadors, 
i el foment de l'ocupació estable i de qualitat. 
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Aquestes funcions es desenvoluparan tant mitjançant accions pròpies com a través de 
la cooperació i acords amb altres administracions públiques i entitats públiques i 
privades. 
 
Segon.- Que GREMIBAIX FUNDACIÓ desenvolupa accions formatives subvencionades 
que són d’interès de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per al desenvolupament 
de la formació que es valori oportuna per a la millora d ela ocupabilitat de les 
persones usuàries de la Borsa de Treball de l’Ajuntament.  
 
Tercer.- Que GREMIBAIX FUNDACIÓ vol comptar amb la col·laboració de 
l'AJUNTAMENT en l'àrea d'Ocupació per a fomentar la participació de persones 
ocupades que vulguin millorar la seva ocupabilitat en projectes d'innovació social per 
a l'ocupació. 
 
Quart.- Que les PARTS estan fermament compromeses amb la millora de la 
ocupabilitat de les persones ocupades  millorant la seva formació, i consideren que la 
planificació i posada en pràctica de línies d'actuació conjunta repercuteixen 
favorablement en la consecució dels objectius lligats a aquest compromís i, 
conseqüentment, en el foment de l'activitat econòmica, la creació d'ocupació i la 
cohesió social. 
 
Sisè.- Que donada la coincidència d'interessos, les PARTS signants acorden la 
subscripció del present Conveni de col·laboració conforme a les següents 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- Objecte del Conveni 
 
Pel present Conveni, les PARTS acorden col·laborar en el desenvolupament de la 
programació d’Accions formatives que GREMIBAIX FUNDACIÓ executa en el marc de 
l’Ordre TSF/30/2020, d'11 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels 
programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores 
ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.  (DOGC 
núm. 8086- publicat el 16 de març 2020). 
 
Per a això, les PARTS acorden la impartició gratuïta d’aquestes formacions per a les 
persones ateses en el marc del l’execució dels projecte i serveis per la inserció laboral 
que es desenvolupen des de l’AJUNTAMENT. 
 
Les PARTS treballaran de manera conjunta, destinant per a això els seus millors 
recursos i experiència, procurant una negociació conjunta i tractant de trobar 
sinergies en aquells costos o accions en què sigui possible. 
 
SEGONA.- Compromisos de les PARTS 
 
En virtut del present Conveni, l'AJUNTAMENT es compromet a:  
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1. COMUNICAR a la FUNDACIÓ el conjunt de persones derivades per a la 

impartició de les formacions anteriorment citades.  
2. SEGUIMENT de la formació realitzada per les persones derivades, per tal 

d’acreditar la impartició efectiva de les hores exigides a cadascuna de les 
formacions.  

3. Donar a CONEIXER les dades i dates exactes de la formació a realitzar al 
conjunt de l’equip tècnic del departament de Polítiques d’Ocupació, així com a 
les persones inscrites a la Borsa de Treball de l’Ajuntament.  

 
Per part seva, GREMIBAIX FUNDACIO es compromet a: 
 

1. INCLOURE a les formacions objecte del present conveni a les persones 
derivades per part de l’AJUNTAMENT en el marc dels projectes i serveis 
d’inserció laboral que s’estiguin executant.  

2. Assegurar-se que l’acció formativa sigui donada d’ alta als sistemes 
informàtics/Bases de Dades corresponents  per tal de poder fer el seguiment de 
l’assistència de les persones que han de rebre la formació objecte del present 
conveni; per tal d’obtenir la corresponent certificació als efectes. 

3. Designar un referent tècnic que realitzi el seguiment de les persones derivades, 
per tal que pugui  comunicar qualsevol incidència als responsables tècnics dels 
projectes i serveis que es desenvolupen des de l’AJUNTAMENT.  

 
TERCERA.- Finançament 
 
El present conveni no genera cap cost per l’AJUNTAMENT, ja que atenent els 
compromisos establerts ala Base SEGONA del present conveni es limiten a la derivació 
i seguiment de la formació que realitzen les persones derivades a la contrapart. Uns 
compromisos que formen part de les tasques habituals del personal adscrit al 
departament de polítiques d’Ocupació de l’AJUNTAMENT.  
 
GREMIBAIX FUNDACIÓ gestionarà les formacions a les que es fa referència als 
compromisos establerts a la base SEGONA del present conveni mitjançant les vies de 
finançament habituals, sense que l’objecte del present conveni els generi cap cost 
addicional en la seva activitat ordinària.  
 
QUARTA.- Relació entre les parts 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat serà l’única interlocutora amb la GREMIBAIX 
FUNDACIO, als efectes d’implementació, seguiment i control d’actuacions de l’objecte 
del conveni. 
 
Al final de les mateixes la GREMIBAIX FUNDACIO haurà de presentar, els documents 
que acreditin la efectiva participació de les persones derivades a les accions 
formatives objectes del present conveni.  
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CINQUENA.- Vigència 
 
Les PARTS pacten que el present Conveni entri en vigor des de la data de signatura 
que consta en l'encapçalament i estigui vigent fins transcorreguts 24 mesos des de la 
formalització del present Conveni. 
 
SISENA.- Drets de propietat intel·lectual i industrial 
 
Tots aquells materials, productes, obres i, en definitiva, tot el que les PARTS aportin al 
desenvolupament del Projecte, que pertanyessin amb anterioritat a cadascuna 
d'elles, continuaran sent de la seva exclusiva propietat, sense que generi aquesta 
col·laboració cap dret en favor de l'altra PART. 
 
En cas d'obtenir algun producte o lliurable, fruit d'aquelles activitats que les PARTS 
dissenyin i desenvolupin conjuntament, arran del present Conveni, les PARTS seran 
conjuntament titulars propietàries de tots els resultats, podent donar-los el destí, 
difusió i publicació, total o parcial, que tinguin per convenient, en qualsevol mitjà i 
suport, inclosa Internet o qualsevol altra plataforma digital, i sense limitació temporal 
ni geogràfica. En qualsevol publicació o difusió sobre aquest tema s'esmentarà 
expressament la CONTRAPART, sempre després de la seva aprovació conforme al 
detallat en el present Conveni. 
 
Les PARTS podran dur a terme l'explotació conjunta d'aquests productes sempre que 
aquestes així ho acordin de manera formal i escrita. 
 
La utilització de noms, marques, signes, logotips o altres distintius o identificacions de 
propietat de cadascuna de les PARTS, o per indicació d'aquestes, en cap cas 
s'entendrà com a llicència o cessió d'ús o constitució de cap dret a favor de l'altra 
PART sobre aquests béns. 
 
No obstant això, si per a l'execució del Conveni anés necessari l'atorgament d'una 
llicència d'ús dels elements subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial 
anteriorment esmentats, aquesta llicència solament s'entendrà concedida en la 
mesura i pel temps que estrictament resultin necessaris per a l'execució del Conveni. 
 
Les PARTS es garanteixen mútuament que el desenvolupament del Conveni no 
constitueix acció infractora de patent, signe distintiu, dret d'autor o qualssevol altres 
drets de propietat industrial o intel·lectual d'un tercer.  
 
Si alguna de les PARTS resultés denunciada per infringir drets de propietat industrial o 
intel·lectual de tercers a conseqüència del desenvolupament del Conveni, la PART que 
hagués generat la presumpta infracció quedarà obligada a fer-se càrrec de tots i 
cadascun dels costos que es produeixin per la defensa de la PART denunciada, així 
com de totes les quantitats que vingui obligada a pagar aquesta PART per tal motiu. 
Tot això, sense perjudici del dret que assisteix a l'esmentada PART a exercitar les 
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accions legals que estimi convenients i a reclamar la corresponent indemnització pels 
danys i perjudicis que se li haguessin ocasionat per tal causa.  
 
L'exercici d'aquestes accions per la PART denunciada no suposa la seva renúncia al 
dret a instar la resolució del Conveni. 
 
En cap cas les PARTS seran responsables, directa ni subsidiàriament, de l'ús indegut 
que l'altra PART pugui fer d'aquests continguts o de la seva difusió sense els permisos 
legalment exigits fora de l'àmbit d'aquest Conveni. 
 
Les PARTS renuncien a l'explotació econòmica de qualssevol productes que es 
poguessin emetre en el marc del present Conveni, amb finalitats lucratius aliens al 
propòsit d'aquest.  
 
SETENA.- Difusió i presència Institucional 
 
Les PARTS es comprometen a la menció mitjançant nom i consideració de la 
CONTRAPART com a entitat col·laboradora en quants mitjans s'utilitzin per a la 
promoció i difusió de les formacions objecte del present conveni (programa de mà, 
web, publicitat en premsa o en altres mitjans, notes de premsa, rodes de premsa, 
documentació, etc.), així com en la memòria anual de cada PART, respectant en tot 
cas el logotip o les directrius d'imatge externa que s'indiquin per l'altra PART. 
 
En tot el material imprès, així com en la difusió que es faci de les activitats derivades 
d'aquest Conveni, haurà de constar la col·laboració de les PARTS i figurar 
expressament els seus logotips en lloc destacat i visible.  
 
VUITENA.- Mitjans 
 
Tot personal propi, subcontractat o col·laborador, que les PARTS emprin en el 
desenvolupament de les activitats resultat de l'objecte d'aquest Conveni serà 
d'exclusiu compte i responsabilitat de cada PART, qui cuidarà de la situació legal 
d'aquest personal en tots els ordres, responent del compliment de les obligacions de 
caràcter laboral, civil, mercantil i fiscal que es derivin d'aquestes relacions, eximint 
expressament a la CONTRAPART de qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de 
l'incompliment d'aquestes obligacions. 
 
NOVENA.- Exclusivitat 
 
La signatura del present Conveni no impedirà a les PARTS la celebració o execució 
d'acords i convenis amb altres entitats públiques o privades, siguin nacionals o 
estrangeres, orientats al compliment dels seus fins institucionals. 
 
DÈCIMA. Protecció de dades de caràcter personal. 
 
Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
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digitals, (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018, i al que estableix 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, i en 
aquest sentit, exclusivament es podran tractar les dades personals facilitades per a la 
realització de les activitats objecte del present Conveni en els termes que en ell 
s’estableixen i d’acord amb les instruccions facilitades. 
 
ONZENA.- Notificacions 
 
Qualsevol notificació que les PARTS hagin de realitzar-se en relació amb el present 
Conveni haurà de fer-se per escrit i dirigir-se únicament a les persones i adreces 
següents: 
 

 Per a AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
Atenció: Àrea de Polítiques Mediambientals i Comunitàries 
Adreça: Edifici Municipal – Parc de Can Mercader (Ctra. d'Hospitalet, s/n) 
08940 – Cornellà de Llobregat 
Correu electrònic: psanchez@aj-cornella.cat  
Tècnica de referència: Patricia Sanchez Crespo 
 

 Per a GREMIBAIX FUNDACIÓ 
Atenció: Departament de Formació Ocupacional 
Adreça: Av. de la Fama, 56-58 (08940 – Cornellà de Llobregat) 
Correu electrònic: carla@gbformacio.com  
Tècnic/a de referència: Carla Soteras Català 
 
Qualsevol modificació d'aquesta informació de contacte durant la vigència del 
Conveni haurà de ser comunicada fefaentment a l'altra PART, sense que el canvi 
vinculi a aquesta última fins a l'efectiva recepció de la referida comunicació. 
 
DOTZENA.- Modificacions 
 
Els termes del present Conveni de col·laboració podran ser modificats per escrit i de 
mutu acord entre les PARTS signants, mitjançant la subscripció a aquest efecte de la 
corresponent addenda a aquest.  
 
TRETZENA.- Cessió 
 
Aquest Conveni és personal entre les PARTS i no podrà ser cedit, totalment o 
parcialment, per cap d'elles sense el consentiment per escrit de la CONTRAPART. 
 
CATORZENA.- Resolució i incompliments 
 
El present Conveni s'extingirà pel compliment del seu objecte, per les causes generals 
establertes en la llei i per l'incompliment total o parcial de les obligacions contingudes 
en el present document per alguna de les PARTS.  
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L’eventual incompliment de qualsevol de les condicions establertes en el Conveni per 
una de les parts facultarà l'altra per resoldre-ho. La part perjudicada ha de comunicar 
a l'altra tant el fet que suposa, segons la seva opinió, l'incompliment, com la seva 
intenció de resoldre el Conveni si persisteix en la seva actitud, amb una antelació 
mínima d'un mes. Durant aquest temps, queda en suspens el Conveni i la part 
incomplidora pot esmenar el fet denunciat. Transcorregut el termini d'un mes sense 
que s'hagi esmenat la causa que va donar lloc a la denúncia, el Conveni quedarà 
resolt de forma automàtica. 
 
Les parts no seran responsables per l'incompliment, total o parcial, de les obligacions 
que resultin del Conveni quan això es degui a cas fortuït o força major. En aquests 
casos, el Conveni podria quedar en suspens pel període al que el cas fortuït o la força 
major objectius obliguessin. Si aquest període excedeix dels sis mesos, el Conveni 
quedaria automàticament acabat. 
 
En cas de resolució del Conveni, les PARTS queden obligades al compliment dels seus 
respectius compromisos fins el dia en què aquella es produeixi.  
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del 
conveni han de ser resoltes per acord de les parts en el marc de la Comissió de 
Seguiment. En cas contrari, es poden sotmetre a la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
QUINZENA.- Jurisdicció i competència 
 
El present Conveni té naturalesa i jurisdicció administrativa, considerant-se exclòs de 
l'àmbit d'aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic.  
 
Les PARTS resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir de l'execució i 
interpretació del present Conveni amb caràcter previ al seu sotmetiment, si es 
produeix, davant la jurisdicció contenciosa administrativa de Barcelona, d'acord amb 
el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa 
administrativa.  
 
SETZENA - Mecanismes de seguiment, vigilància i control 
 
Es constitueix una comissió paritària de seguiment que estarà integrada per una 
persona designada per cadascuna de les parts. Aquesta comissió farà el seguiment, 
vigilància i control de l’execució del conveni i els compromisos adquirits pels signants, 
i es reunirà a petició de qualsevol de les parts per resoldre els problemes 
d’interpretacions i compliment que puguin plantejar se respecte el conveni. 
 
I en prova de conformitat i acceptació amb els termes del present document, totes 
dues PARTS el signen, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data 
assenyalats en l'encapçalament. 
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... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Urgent tercer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la gestió 
del projecte singular “JOVES EN ACCIÓ”, en el marc de la convocatòria 
durant l’any 2021 de projectes singulars del servei públic d’ocupació de 
Catalunya durant l’any 2022. 
 

Aprovar el Conveni er a la gestió  
del projecte singular “JOVES EN ACCIÓ 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea de Polítiques 
Mediambientals i Comunitàries, que textualment diu: 
... 
 
Atès els termes de col·laboració entre l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, per al desenvolupament de les actuacions 
d’orientació per a la inserció laboral previstes al projecte Singular “Joves en acció” en 
el marc de la subvenció promoguda pel Serveis d’ocupació de Catalunya i que es 
regula per l’Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre, de modificació de l’Ordre 
TSF142/2018, modificada per l’Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre, i per l’Ordre 
EMT/194/2021, de 15 d'octubre, i d’acord amb la Resolució EMT/3252/2021, de 22 
d'octubre. 
 
Ateses les bases reguladores de la convocatòria s’obre la possibilitat que les 
sol•licituds de subvenció dels projectes singulars de la línia 1 (Actuacions destinades a 
la millora de l’ocupabilitat) es poden presentar de manera individual per les entitats 
definides com a beneficiàries de la subvenció o bé per diverses entitats agrupades en 
un sol expedient. 
 
Vist que, des del Consell Comarcal del Baix Llobregat es planteja als Ajuntaments de 
la Comarca la possibilitat de reeditar la col·laboració en forma de sol·licitud agrupada 
(de la mateixa manera que es va realitzar a la convocatòria de 2018 i anticipada 
2020) afavorint així un projecte de formació i inserció als i les joves de la comarca, 

GRREMIBAIX FUNDACIÓ 
 
 
 
FERNANDO MALDONADO MALDONADO 

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
 
 
SERGIO GÓMEZ MARQUEZ 
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ampliant la oferta formativa i fomentant la mobilitat intermunicipal en funció de les 
preferències i perfils dels i les joves beneficiàries de l’objecte de la convocatòria. 
 
Atès que, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en compliment de les competències 
atorgades per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya als Ajuntament en matèria de 
polítiques de foment de l’ocupació, acorda formar part com a entitat participant en la 
sol·licitud conjunta realitzada per part del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en el 
marc del projecte “Joves en acció” per a la realització de les tasques d’orientació per a 
un grup de joves d’entre 15 a 20 participants recollides a la Línia 1 de la convocatòria. 
 
Vist que, en la presentació d’un projecte com a agrupació d’entitats, totes les entitats 
passen a tenir la condició de beneficiàries i estaran subjectes als drets i deures com a 
tals, però només una d’elles exerceix com a entitat perceptora (en aquest cas el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat) i les altres tenen només la categoria de 
beneficiàries a efectes de 8525 l’Ordre EMT/194/2021, de 15 d'octubre, de 
modificació de l'Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost. 
 
 Atès que, en el marc d’aquest conveni i donada la resolució atorgada al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat en el marc del programa Singulars promogut pel SOC, 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat es compromet a dur a terme la Orientació 
laboral a dos grup d’un màxim de 15 joves per cada grup; essent responsable de la 
realització de totes les activitats previstes en el projecte i a assolir els objectius fixats 
a la resolució d’atorgament del projecte. 
 
Vist que d’acord a aquesta resolució definitiva el projecte “Jove, al Baix tu decideixes” 
ha estat aprovat per un Import total de subvenció de 999.994,00 euros, distribuïdes 
en diferents ens i entitats, atorgant a l’ajuntament de Cornella de Llobregat en 
concepte d’Orientació una subvenció de  66.000,00 euros, Les partides consignades 
mitjançant les quals es consignaran les despeses elegibles seran les següents:  
 
0780 2412B 1310000 LABORAL EVENTUAL/PROJECTE SINGULARS  
0780 2412B 1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROJECTE SINGULARS 
 
Vista la Memòria Justificativa del Cap de Polítiques d’Ocupació i l’informe del Cap 
Administratiu d’Educació i Política Social.  
 
Atès que l’adopció d’aquest Acord es competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions en matèria Plenària acordades per aquest Ajuntament en 
sessió plenària el 2 de juliol de 2019, que va ser publicada al Butlletí de la Província de 
Barcelona de data 18 de juliol de 2019, a proposta del Regidor Delegat de Polítiques 
Comunitaries Adscrit a l’Àrea de Polítiques Medioambientals i Comunitaries,  proposa 
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents,   
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la gestió del projecte singular 
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“joves en acció” en el marc de la convocatòria per a l’any 2021 de projectes singulars 
del servei públic d’ocupació de Catalunya durant l’any 2022, i facultar al Sr. Sergio 
Gómez Márquez, Regidor Delegat de Polítiques Comunitaries Adscrit a l’Àrea de 
Polítiques Medioambientals i Comunitaries, 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.- Facultar al Regidor Delegat de l’Àrea de Polítiques Comunitàries per a la 
signatura del present conveni en nom i representació d’aquesta Administració. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a les restants parts signants de l’addenda, 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 ROAS. 
 
Quart.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica Municipal, en compliment i amb l’abast del que disposen la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració i cooperació 
de la Generalitat, acompanyat d’una còpia de la seva formalització, dins dels tres 
mesos següents a aquesta, en els termes i als efectes previstos a la Resolució de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 2017.  
 
Sisè.- Donar compte del present acord a la propera Comissió Informativa 
corresponent. 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT I 
EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT PER A LA GESTIÓ DEL PROJECTE 
SINGULAR “JOVES EN ACCIÓ” EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ANY 2021 
DE PROJECTES SINGULARS DEL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
DURANT L’ANY 2022 
 
 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, a …….. de 2022 
 
D’una part, la ......................................., ..................... del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, assistida pel ..............................., ............................, que dona fe de l’acte. 
 
I d’altra, el/la ..................................., ..............................................l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, assistit/da pel/per la ...................................., 
...................................., als efectes de la fe pública previstos per l’article 3.2 del Reial 
Decret 128/2018, que dona fe de l’acte. 
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A C T U E N 
 
La ..................................., en nom i representació del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, de conformitat amb ......................................., en sessió 
.................................; i ................................, ............................................... 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat , segons ............................... aprovat per Junta 
de Govern Local d’aquella Corporació en sessió celebrada el dia 
............................................ 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament legal capacitat per obligar-se, i 
 
 M A N I F E S T E N 
 
PRIMER.- Que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del Departament d’Empresa i 
Treball de la Generalitat de Catalunya va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya la següent normativa: 
 

- Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost, per la qual s'estableixen les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al 
finançament dels Projectes Singulars. 

- Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre, de modificació de l'Ordre 
TSF/142/2018, de 3 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels 
Projectes Singulars (SOC - SINGULARS).  

- Ordre EMT/194/2021, de 15 d'octubre, de modificació de l'Ordre 
TSF/142/2018, de 3 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels 
Projectes Singulars (SOC-SINGULARS). 

- Resolució EMT/3252/2021, de 22 d’octubre, per la qual s'obre la convocatòria 
per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions públiques destinades al 
finançament dels projectes singulars de la Línia 1, que promou el Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya (SOC–SINGULARS 1). 

 
SEGON.-  Aquestes bases i convocatòria de subvenció regulen i fixen el finançament 
per als Projectes Singulars que tenen com a objectiu reforçar l’ocupabilitat i les 
competències professionals de les persones no ocupades i no integrades en els 
sistemes d’educació o formació, i més concretament les persones joves beneficiàries 
del programa de Garantia Juvenil, mitjançant dues línies de treball: 
 

- Línia 1: Actuacions destinades a la millora de l’ocupabilitat. 
- Línia 2: Experiències professionals per a joves participants a les actuacions de la 

Línia 1 amb l’objectiu d’adquirir experiències laboral. 
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TERCER.- La línia 1 contempla un seguit d’actuacions obligatòries i d’altres que són 
opcionals. Les actuacions obligatòries són aquelles que contempla la normativa, i 
concretament: 
 

- Orientació. La qual inclourà l’assessorament individualitzat, orientació 
professional i en emprenedoria, informació laboral i acompanyament en la cerca 
d’ocupació. 

- Formació professionalitzadora. Aquesta formació ha d’estar ajustada a les 
necessitats de les persones participants i la tipologia de formació subvencionable 
per a la convocatòria 2021 serà la Formació del Catàleg d'Especialitats Formatives. 

- Les actuacions opcionals són: 
 

- Pràctiques no laborals: hauran d’estar regulades al Reial decret 1543/2011, 
de 31 d'octubre, i destinades a persones joves qualificades sense experiència 
professional. 

- FP Dual: aquesta actuació es vehicula a partir d'un contracte que es regeix 
pel Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre o per la normativa vigent. 

- Experiència professional. 
- Mobilitat Internacional. 
- Prospecció laboral. 

 
La línia 2 té com a actuacions subvencionables l’experiència professional realitzada a 
través d’un contracte laboral per a joves participants a les actuacions de la línia 1. 
 
QUART.- Cada projecte singular que opti a la subvenció del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya ha de desenvolupar com a mínim les actuacions obligatòries de la línia 1 
i, si s’escau, aquelles actuacions opcionals que consideri més adient. 
 
CINQUÈ.- Les sol·licituds de subvenció dels projectes singulars de la línia 1 es poden 
presentar de manera individual per les entitats definides com a beneficiàries de la 
subvenció o bé per diverses entitats agrupades en un sol expedient. 
 
SISÈ.- En el supòsit que es presenti una agrupació d’entitats, totes les entitats tindran 
la condició de beneficiàries i estaran subjectes als drets i deures com a tals. Només 
una d’elles exercirà d’entitat perceptora i les altres tindran només la categoria de 
beneficiàries a efectes de l’Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost. 
 
L’entitat perceptora exercirà el paper de representant de l’agrupació durant tota la 
vida de la subvenció davant de l’Administració i serà la que rebrà els pagaments i 
distribuirà a la resta d’entitats la part corresponent, alhora que coordinarà les 
diferents intervencions de les diferents entitats agrupades.  
 
La relació entre els membres de l’agrupació es regularà mitjançant conveni o un altre 
instrument jurídic equivalent entre les entitats agrupades, la qual detallarà els 
compromisos, així com els drets i deures de les parts. 
 



 50

SETÈ.- A la comarca del Baix Llobregat, i d’acord amb l’Ordre TSF142/2018, 
modificada per l’Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre, i per l’Ordre  
EMT/194/2021, de 15 d'octubre, i d’acord amb la Resolució EMT/3252/2021, de 22 
d'octubre, es va acordar presentar una sol·licitud de subvenció per al projecte “Joves 
en Acció” mitjançant la següent agrupació d’entitats: 

 
- Consell Comarcal del Baix Llobregat (entitat representant i coordinadora de 

l’agrupació) 
- Ajuntament de Castelldefels 
- Ajuntament de Cornellà de Llobregat  
- Ajuntament d’Esparreguera 
- Ajuntament de Gavà 
- Ajuntament de Martorell 
- Ajuntament de Molins de Rei 
- Ajuntament del Prat de Llobregat 
- Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 
- Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
- Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
- Ajuntament de Sant Joan Despí 
- Ajuntament de Viladecans 
- Gremibaix Fundació 
- IFTEMM Almacenàtica SL 
- Mercados de Abastecimientos de Barcelona SA 
- Sinèrgia Team & Training SL 
- Institut Escolar Balmes SL 
- Fundación Laboral de la Construcción 
- Levelinstrukta SL 
- PIMEC - Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 
- AEBALL - Associació Empresarial de l’Hospitalet i el Baix Llobregat 

 
VUITÈ.- La sol·licitud del projecte anomenat “Joves en Acció” es va presentar al Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya d’acord amb el Decret de Presidència 348/2021, de 
19 de novembre de 2021, on el Consell Comarcal del Baix Llobregat assumeix les 
funcions d’entitat coordinadora del projecte. D’acord amb el detall anterior l’import 
de subvenció total que es sol·licita per al projecte “Joves en Acció” és d’1.000.000,00 
euros. 
 
NOVÈ.- En data 7 de desembre de 2021, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha 
publicat a l’E-Tauler de la Generalitat de Catalunya la Proposta de Resolució 
Provisional de la Convocatòria de subvencions per al finançament de Projectes 
Singulars per a l’any 2021.  
 
Aquesta Proposta de Resolució proposa l’atorgament per al projecte “Joves em 
Acció”, promogut pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, un import de 999.994,00 
euros, amb la  data límit de finalització dels projectes fins al 31 d’octubre de 2022. 
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Les entitats proposades com a beneficiàries de la subvenció amb un import atorgat 
provisional inferior a l’import sol·licitat han de presentar, en el termini de 10 dies 
naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la present proposta de 
resolució provisional, l’acceptació de la proposta provisional. 
 
D’acord amb la resolució definitiva publicada al l’E-Tauler de la Generalitat de 
Catalunya el 31 de desembre de 2021, el projecte “Joves en Acció” ha estat aprovat 
amb les principals característiques: 
 

- Import total de subvenció 999.994,00 euros.  
- Número d’expedient SOC020/21/000071 
- Compromís d’inserció del 25% 
- Número de grups de joves: 14 
- Ràtio de joves per grup: 20 
- Total de joves participants: 280 

 
DESÈ.- La subvenció de 999.994,00 euros que ha estat atorgada al projecte “Joves en 
Acció” té la següent distribució per entitat: 
 
Entitat Actuació Subvenció 

aprovada 
Ajuntament de Castelldefels Orientació 31.500,00 € 
Ajuntament de Castelldefels  Formació 54.002,00 € 
Ajuntament de Cornellà de Llobregat  Orientació 66.000,00 € 
Ajuntament d’Esparreguera Orientació 33.000,00 € 
Ajuntament de Gavà Orientació 31.500,00 € 
Ajuntament de Martorell Orientació 29.000,00 € 
Ajuntament de Molins de Rei Orientació 31.500,00 € 
Ajuntament de Molins de Rei Formació 17.641,50 € 
Ajuntament del Prat de Llobregat Orientació 34.050,00 € 
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca Orientació 33.000,00 € 
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat Orientació 64.417,96 € 
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat Formació 35.907,75 € 
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat Orientació 33.140,00 € 
Ajuntament de Sant Joan Despí Orientació 33.000,00 € 
Ajuntament de Viladecans Orientació 33.000,00 € 
Ajuntament de Viladecans Formació 33.393,00 € 
Gremibaix Fundació Formació 54.707,00 € 
IFTEMM Almacenàtica SL Formació 18.702,00 € 
Mercados de Abastecimientos de Barcelona SA Formació 20.883,00 € 
Sinèrgia Team & Training SL Formació 28.306,50 € 
Institut Escolar Balmes SL Formació 48.456,00 € 
Fundación Laboral de la Construcción Formació 21.163,50 € 
Levelinstrukta SL Formació 48.765,60 € 
PIMEC Prospecció 47.850,00 € 
AEBALL Prospecció 47.850,00 € 
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Consell Comarcal del Baix Llobregat Coordinació 44.100,00 € 
Consell Comarcal del Baix Llobregat Personal de suport 25.158,19 € 
 TOTAL 999.994,00 € 
 
ONZÈ.- En data 9 de desembre de 2021 el Consell Comarcal del Baix Llobregat va 
presentar l’acceptació de la subvenció davant del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, un cop aquest va notificar la resolució provisional d’atorgament de 
subvencions. 
 
DOTZÈ.- L’àmbit temporal de les actuacions objecte de subvenció és des de l’1 de 
gener de 2022 fins el 31 d’octubre de 2022. 
 
TRETZÈ.- D’acord amb el que fixa la resolució d’atorgament, les actuacions que han 
de realitzar  les entitats que formen part de l’agrupació del projecte singular “Joves 
en Acció” són:  
 

- Orientació. Mitjançant la posada en marxa de 14 grups de persones joves. El 
total de persones joves participants és de 280. Cada grup ha d’atendre un 
màxim de 20 persones joves. 

- Formació professionalitzadora 
- Prospecció empresarial. 
- Coordinació. 

 
CATORZÉ.- L’ajuntament de Cornellà de Llobregat i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat actuen en l’exercici de les seves competències, atenent a allò que determina 
l'article 7 de la Llei 10/2015, que atorga l'Administració local les facultats 
d'informació, orientació i polítiques actives d'ocupació i, formarà part dels òrgans 
rectors i de participació del sistema de formació i qualificació professionals. 
 
Per tot això, les parts subscriuen el present document de mutu acord i amb subjecció 
als següents: 
 
C O M P R O M I S O S 
 
PRIMER.- Objecte del conveni 
L’objecte d’aquest Conveni és establir els termes de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per al 
desenvolupament de les actuacions previstes al projecte singular “Joves en Acció” en 
el marc de la subvenció promoguda pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i que es 
regula per l’Ordre TSF142/2018, modificada per l’Ordre TSF/217/2019, de 9 de 
desembre, i per l’Ordre  EMT/194/2021, de 15 d'octubre, i d’acord amb la Resolució 
EMT/3252/2021, de 22 d'octubre. 
 
SEGON.- Obligacions de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat , com a entitat agrupada del projecte singular 
“Joves en Acció”, té la responsabilitat de realitzar les següents activitats, amb la 
subvenció que es detalla a continuació:  
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Actuació Grups Subvenció aprovada 
Orientació 2 66.000,00 € 
 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat haurà de realitzar l’aportació de la 
documentació d’inici i de gestió que li sigui indicada pel Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, dins dels terminis que aquest fixi d’acord amb la normativa que regula la 
subvenció dels projectes singulars. 
 
En el supòsit que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat vulgui realitzar alguna 
modificació d’aquestes actuacions i del seu contingut haurà de comunicar-ho al 
Consell Comarcal del Baix Llobregat que serà l’entitat responsable de fer la sol·licitud 
de modificació al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.  
 
En el supòsit que s’aprovi aquesta modificació per part del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya el Consell Comarcal del Baix Llobregat ho comunicarà a l’entitat 
interessada així com a la resta d’entitats que formen part de l’agrupació del projecte 
singular.  
 
Per tal que el Consell Comarcal del Baix Llobregat pugui realitzar la justificació 
econòmica i tècnica de les actuacions, així com l’aportació de la documentació d’inici i 
gestió del projecte, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, com a entitat membre de 
l’agrupació del projecte singular, haurà de presentar la seva justificació econòmica i 
tècnica específica, de les actuacions que gestiona, d’acord amb les pautes i 
documents que li seran facilitats pel Consell Comarcal del Baix Llobregat i dins dels 
terminis que aquest fixi. 
 
TERCER.- Obligacions del Consell Comarcal del Baix Llobregat  
El conjunt d’entitats que formen part de l’agrupació del projecte singular “Joves en 
Acció” es responsabilitzen conjuntament a realitzar totes les activitats previstes en el 
projecte i a assolir els objectius fixats a la resolució d’atorgament del projecte.  
 
En el cas concret del Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a entitat representant i 
coordinadora de l’agrupació del projecte singular “Joves en Acció”, serà la 
responsable de: 

 
- Representar davant del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya al projecte. 
- Coordinar i fer un seguiment del projecte. 
- Donar suport i assistir a totes les entitats agrupades del projecte singular per 

vetllar per la correcta execució de les actuacions previstes. 
- Donar publicitat de les activitats que es realitzen. 
- Lliurar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya tota la documentació relativa a 

la gestió del projecte, tant la seva pròpia com la del conjunt d’entitats que 
integren l’agrupació del projecte.  

- Tramitar de manera conjunta la justificació econòmica i tècnica del projecte. 
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- Atendre els possibles requeriments que el Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya realitzi. 

- Altres de naturalesa anàloga i que recaiguin sobre l’entitat representant de 
l’agrupació del projecte singular i que quedin contemplades dins de la 
normativa que regula la subvenció. 

 
Per a la realització d’aquestes tasques el Consell Comarcal del Baix Llobregat disposa 
de la següent subvenció: 
 

Entitat Actuació Subvenció aprovada 
Consell Comarcal del Baix Llobregat Coordinació 44.100,00 € 
Consell Comarcal del Baix Llobregat Personal de suport 25.158,19 € 

 
En el supòsit que el Consell Comarcal del Baix Llobregat vulgui realitzar alguna 
modificació del contingut de les actuacions que realitza haurà de comunicar-ho 
prèviament al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el qual haurà d’autoritzar la 
sol·licitud. 
 
En el supòsit que es produeixi alguna modificació d’aquestes actuacions i del seu 
contingut el Consell Comarcal del Baix Llobregat ho comunicarà a totes les entitats 
que integren l’agrupació del projecte singular “Joves en Acció”. 
 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat, per desenvolupar les activitats que gestiona 
directament, farà servir els següent personal: 
 

Nom i cognoms Categoria 
Roger Molins Vidal Tècnic superior 
Mercè Pérez Cereza Tècnica superior 
Laia Malaret Grande Tècnic/a mitjana 
Almudena Reyes Chaparro Auxiliar adm. 

 
En el supòsit que hi hagi canvis en aquestes persones o bé s’incorporin de noves, el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat notificarà aquests canvis i/o noves incorporacions 
a totes les entitats que integren l’agrupació d’entitats del projecte singular. 
 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat serà l’entitat responsable de realitzar la 
justificació econòmica i tècnica de les actuacions davant del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya, així com aportar tota la documentació relativa a la gestió del projecte, 
tant a l’inici com durant l’execució del mateix. 
 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat disposarà fins el 31 de desembre de 2022 per 
presentar la justificació de la subvenció corresponent a cada actuació, d’acord amb 
les indicacions establertes a l’Ordre TSF 142/2018, modificada per l’Ordre 
TSF/217/2019, de 9 de desembre, i per l’Ordre  EMT/194/2021, de 15 d'octubre, i 
d’acord amb la Resolució EMT/3252/2021, de 22 d'octubre. 
 



 
 

 
 

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

 

 55

QUART.- Compromisos econòmics i partides pressupostàries 
Les despeses que s’originen per a la gestió del projecte singular “Joves en Acció” es 
comptabilitzaran dins de les partides que es detallen a continuació i que estan dins 
del pressupost de despeses del Consell Comarcal per als anys 2022:  
 

2410 13198 Ret pers Proj Singular SOC020/21/00071 
2410 16098 Seg Soc Proj Singular SOC020/21/00071 
2410 46298 Ajunt Proj Singular SOC020/21/00071 
2410 47098 Entitats Proj Singular SOC020/21/00071 

 

 
 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat transferirà a cadascuna de les entitats que 
formen part de l’agrupació del projecte singular l’import de subvenció que té assignat 
un cop el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya hagi fet l’ingrés corresponent al 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, ja sigui en concepte de bestreta i/o de liquidació 
final del projecte un cop justificat. 
 
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya pot revocar parcialment la subvenció en cas 
d’incompliment d’alguns objectius a assolir d’acord a la base 25 de l’Ordre 
TSF142/2018, modificada per l’Ordre TSF142/2018, modificada per l’Ordre 
TSF/217/2019, de 9 de desembre, i per l’Ordre  EMT/194/2021, de 15 d'octubre, i 
d’acord amb la Resolució EMT/3252/2021, de 22 d'octubre. 
 
Dels supòsits de revocació que contempla aquesta normativa les entitats respondran 
de manera solidària en el supòsit d’incompliment del compromís d’inserció adquirit, el 
qual en el cas del projecte singular “Joves en Acció” està fixat en el 25%, i en cas que 
la taxa d'atur de joves d'entre 16 i 29 anys superi el 30% en qualsevol moment de 
l'execució de la convocatòria, el percentatge d'inserció a assolir passarà a ser d'un 
20% . 
 
D’acord amb la base 25.4 lletra a) de l’Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost, el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya reduirà en un 2% la subvenció per cada 1% menys del 
compromís o obligació d'inserció. En aquells casos en què les actuacions de formació 
o d'orientació aprovades tinguin un import superior als màxims establerts a la 
convocatòria corresponent, o que hagin sol·licitat una ràtio inferior als 15 joves que hi 
ha per a col·lectius generalistes, la reducció serà d'un 3% per cada 1% menys 
d'inserció. Aquests percentatges es reduiran a la meitat, per tant el 2% passarà a 1% i 
el 3% a un 1,5%, en el cas que la taxa d'atur entre joves de 16 a 29 anys superi el 30% 
en qualsevol moment de l'execució de la convocatòria. Aquesta reducció en cap cas 
podrà superar el 30% de la subvenció total. 
 
La resta de causes de revocació de subvenció, les quals es contemplen a l’Ordre 
TSF/142/2018, en la seva base 25, en el cas de produir-se, s’aplicaran a la subvenció 
de l’entitat que hagi generat la causa de revocació i siguin les responsables de la 
realització de l’actuació que tenen assignada dins del projecte.  
 
En el supòsit que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya revoqui una part de la 
subvenció per incompliment del compromís d’inserció, les entitats que integren 
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l’agrupació del projecte singular assumiran de forma solidària aquesta revocació, 
aportant cadascuna d’elles una part de l’import revocat aplicant un criteri de 
distribució igual a la proporció del pressupost que cada entitat gestiona. 
 
Aquest criteri s’aplicarà excepte en el cas que la revocació se’n derivi exclusivament 
per l’actuació negligent d’alguna de les entitats que formen part de l’agrupació, el 
qual en aquest el cas aquesta entitat haurà d’assumir la revocació de la subvenció 
que se’n derivi.  
 
El percentatge per distribuir l’import que cada entitat ha d’assumir en cas de 
revocació per incompliment del compromís d’inserció fixat és el qual es detalla a 
continuació d’acord amb la seva participació dins del projecte: 
 

ENTITATS IMPORT SUBVENCIÓ % REVOCACIÓ 
Ajuntament de Castelldefels 31.500,00 € 3,15% 
Ajuntament de Castelldefels  54.002,00 € 5,40% 
Ajuntament de Cornellà de Llobregat  66.000,00 € 6,60% 
Ajuntament d’Esparreguera 33.000,00 € 3,30% 
Ajuntament de Gavà 31.500,00 € 3,15% 
Ajuntament de Martorell 29.000,00 € 2,90% 
Ajuntament de Molins de Rei 31.500,00 € 3,15% 
Ajuntament de Molins de Rei 17.641,50 € 1,76% 
Ajuntament del Prat de Llobregat 34.050,00 € 3,41% 
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 33.000,00 € 3,30% 
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 64.417,96 € 6,44% 
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 35.907,75 € 3,59% 
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 33.140,00 € 3,31% 
Ajuntament de Sant Joan Despí 33.000,00 € 3,30% 
Ajuntament de Viladecans 33.000,00 € 3,30% 
Ajuntament de Viladecans 33.393,00 € 3,34% 
Gremibaix Fundació 54.707,00 € 5,47% 
IFTEMM Almacenàtica SL 18.702,00 € 1,87% 
Mercados de Abastecimientos de Barcelona SA 20.883,00 € 2,09% 
Sinèrgia Team & Training SL 28.306,50 € 2,83% 
Institut Escolar Balmes SL 48.456,00 € 4,85% 
Fundación Laboral de la Construcción 21.163,50 € 2,12% 
Levelinstrukta SL 48.765,60 € 4,88% 
PIMEC 47.850,00 € 4,79% 
AEBALL 47.850,00 € 4,79% 
Consell Comarcal del Baix Llobregat 44.100,00 € 4,41% 
Consell Comarcal del Baix Llobregat 25.158,19 € 2,52% 
TOTAL PROJECTE 999.994,00 € 100% 

 
En el cas que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat realitzi una justificació econòmica 
per sota de l’import que té assignat, i hagi rebut una bestreta de la subvenció per 
import superior, haurà de retornar aquest import percebut indegudament en el 
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moment de presentar la justificació econòmica. La devolució d’aquesta subvenció no 
justificada l’haurà de retornar al Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
 
CINQUÈ.- Comissió de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni 
Es constituirà una Comissió de seguiment integrada per un/a representant de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i un/a representant del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat.  
 
En general, s’encarregarà del seguiment, la vigilància i el control de l’execució del 
conveni i dels compromisos adquirits pels signants, i on es resoldran els problemes 
d’interpretació i compliment que es puguin plantejar. 
    
SISÈ.- Protecció de dades de caràcter personal 
Ambdues parts fan constar, de manera expressa, que compliran amb el que disposa la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, abstenint-se 
de fer cap mena de tractament de les dades personals de què disposin com a 
conseqüència de l’aplicació d’aquest Conveni, per a una finalitat diferent de la que 
aquí s’estableix. De la mateixa manera es comprometen a guardar estricta 
confidencialitat i sigil respecte de les dades de caràcter personal de les quals tinguin 
coneixement per raó de l’execució del present conveni, obligació que subsistirà encara 
després de la finalització d'aquest conveni, de conformitat amb el que disposa la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
 
Les dades personals es conservaran d’acord amb els terminis establerts al marc 
normatiu regulador dels serveis realitzats per part de les entitats signants i no seran 
cedides a tercers excepte obligació legal.  
 
Ambdues parts podran, en qualsevol moment, exercir els drets d’accés, rectificació, 
supressió, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant escrit, dirigit a: 
 
Per part del CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT al contacte del Delegat de 
Protecció de Dades, dpd@elbaixllobregat.cat.  
 
Per part de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat al seu Delegat de Protecció de 
Dades delegatdades@aj-cornella.cat.  
 
En cas de disconformitat amb el tractament també tenen dret a presentar una 
reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades competent (apdcat.gencat.cat). 
 
Així mateix, en quant el Consell Comarcal del Baix Llobregat ostenta la condició 
d’encarregat de tractament de les dades que accedeix per compte de l’Ajuntament en 
la seva qualitat de Responsable, es signa el perceptiu acord regulador de la figura 
d’encarregat de tractament, que s’inclou com a annex en aquest document. 
 
SETÈ.- Vigència del conveni 



 58

La vigència d’aquest conveni serà des de la seva signatura, tot reconeixent-se les 
actuacions i activitats objecte de subvenció des de l’1 de gener de 2022, data prevista 
d’inici del projecte d’acord amb les prescripcions del SOC, i fins a la data de 
finalització del període de justificació del projecte singular “Joves en Acció”, la qual 
serà el 31 de desembre de 2022. 
 
No obstant això, d’acord amb l’article 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic, aquest conveni podrà ser objecte de pròrroga sempre 
que, amb caràcter previ a la seva finalització, les parts així ho acordin de manera 
expressa, seguint per això el mateix procediment que per a la seva concertació inicial, 
i formalitzant-lo amb idèntiques solemnitats, amb un límit màxim de quatre anys. 
 
VUITÈ.- Causes d’extinció del conveni 
Seran causes d’extinció d’aquest conveni les següents: 
 
a) el transcurs del termini de vigència previst del conveni sense que s’hagi acordat 

la seva pròrroga. 
b) el mutu acord entre les parts. 
c) l’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per alguna de les parts. 
d) la impossibilitat d’assolir l’objecte o la finalitat prevista.  
e) decisió judicial declaratòria de la nul·litat de conveni. 
f) qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista al conveni o a altres lleis. 

 
NOVÈ.- Incompliment del conveni 
En cas d’incompliment per alguna de les parts de les obligacions assumides en aquest 
document, la part que es consideri perjudicada podrà exigir de l’altra, mitjançant 
comunicació fefaent efectuada amb 15 dies hàbils d’antelació a la data d’efectes de 
l’extinció, la resolució del conveni, o bé exigir el seu compliment, procedint-se, als 
efectes de l’article 52 de la Llei 40/2015, a la liquidació de les respectives obligacions 
per tal de determinar les obligacions i compromisos indemnitzables.  
 
DESÈ.- Interpretació del conveni. Resolució de controvèrsies. Naturalesa  
En cas que sorgeixin discrepàncies en la interpretació o execució del present conveni 
seran resoltes per la comissió de seguiment integrada per les parts signatàries i, en 
darrera instància, atesa la naturalesa administrativa del present conveni, seran 
resoltes pel jutjat de l’ordre jurisdiccional administratiu que correspongui. 
 
El present conveni es regeix pel que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local  de Catalunya; la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim jurídic del sector públic; els articles 303 i 311 
del Decret 197/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals; sent competent la jurisdicció Contenciós-Administrativa per a 
la resolució de les qüestions que puguin plantejar-se en el compliment dels pactes 
establerts i no es puguin resoldre de comú acord en la Comissió de Seguiment. 
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ONZÈ.- Modificació del conveni 
Les modificacions que alterin el contingut del present conveni hauran de ser 
aprovades de mutu acord i formalitzat per totes les parts, en un document que 
s’adjuntarà a aquest conveni i en formarà part a tots els efectes. 
 
 
 
DOTZÈ.- Liquidació del conveni 
En cas d’extinció del conveni, si hi ha compromisos pendents d’execució, ja siguin de 
tipus tècnic o econòmic, l’acord de la Comissió de Seguiment de rescissió del conveni 
haurà de preveure  la forma de cancel·lació dels compromisos  pendents. 
 
TRETZÈ.- Publicitat i transparència 
Una vegada formalitzat el present conveni i, d’acord amb el que disposa l’article 
110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, així com en compliment de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i de 
l’article 8.1 apartat f de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació i bon govern, aquest conveni es publicarà en l’espai web corporatiu o els 
portals de transparència i caldrà complir amb les obligacions establertes de publicitat 
per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de 
Catalunya amb la corresponent publicació al DOGC. 
 
I perquè així consti, i en prova de conformitat, el signen i ratifiquen ambdues parts 
per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l'encapçalament. 
 
                
Consell Comarcal del Baix Llobregat                     Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
 
 
 
 
Consell Comarcal del Baix Llobregat                   Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
 
 
 
ANNEX: CONVENI REGULADOR DE LA FIGURA D’ENCARREGAT/A DE TRACTAMENT 
 
 
A ___________________________, a ____________ de  ______________de 202_ 
 
 
EXPOSEN 
 
1. Objecte de l’encàrrec del tractament 
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Mitjançant les presents clàusules, s’habilita com a encarregat/da del tractament, per 
a tractar per compte del CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT, responsable del 
tractament, les dades de caràcter personal necessàries per prestar el servei de Joves 
en Acció 
 
 
El tractament consistirà en prestar el:  
 

Concreció dels tractaments a realitzar: 
 

 Recollida    Registre 

 Estructuració  x Modificació  

 Conservació   Extracció  

x Consulta  
Comunicació per 
transmissió  

 Difusió  Interconnexió  

 Confrontació   Limitació 

 Supressió   Destrucció 

 Altres: _____________ x Comunicació 

 
2. Identificació de la informació afectada 
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest 
encàrrec, CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT responsable del tractament, 
posa a disposició de l’encarregada del tractament, la informació relativa al projecte 
Singulars del SOC “Joves en Acció” 2021. 
 
3. Duració  
El present acord té una duració vinculada al programa i com a màxim el 31 de 
desembre de 2022. 
 
Amb la finalització del present contracte, l’encarregat del tractament ha de retornar 
al responsable les dades personals i suprimir qualsevol còpia que estigui en el seu 
poder. 
 
4. Obligacions de l’encarregat/da del tractament 
L’encarregat/da del tractament i tot el personal al seu càrrec, es compromet a: 
 
- Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva 

inclusió, només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec. En cap cas podrà 
utilitzar les dades per a finalitats pròpies.  
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- Tractar les dades d’acord amb las instruccions del/de la responsable del 
tractament. 

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

- Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament 
efectuades per compte del responsable, que contingui: 

- El nom i les dades de contacte de l’encarregat o encarregats i de cada responsable 
per compte del que actuï l’encarregat/da, i, en el seu cas, del representant del 
responsable o de l’encarregat/da i de la persona delegada de protecció de dades. 

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

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

- Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
relatives a:  

     
La pseudoanimització i el xifrat de dades personals.  
La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència 
permanents dels sistemes i serveis de tractament. 
La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de 
forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.  
El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les 
mesures tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat del tractament.  
No comunicar les dades a terceres persones, llevat que es tingui l’autorització 
expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment 
admissibles.   
 

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

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

hagi tingut accés, com a conseqüència del present encàrrec, fins i tot després 
de que finalitzi el seu objecte. 

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

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

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

- Assistir al responsable del tractament en la resposta a l’exercici dels drets de: 
 
1. Accés, rectificació, supressió i oposició.  
2. Limitació del tractament  
3. Portabilitat de dades  
4. A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa 

l’elaboració de perfils.) 
 
Quan les persones afectades exerceixin els drets d’accés, rectificació, supressió i 
oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de 
decisions individualitzades automatitzades, davant de l’encarregat del tractament, 
aquest ha de comunicar-ho per correu electrònic a la direcció del responsable 
d’aquest contracte. La comunicació ha de fer-se de forma immediata, i en cap cas 
més enllà del dia laborable següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament, 
en el seu cas, amb altres informacions que puguin ser rellevants per a resoldre la 
sol·licitud.  
 
- Dret d’informació. Correspon al responsable facilitar el dret d’informació en el 

moment de la recollida de les dades. Notificació de violacions de la seguretat 
de les dades. L’encarregat del tractament notificarà al responsable del 
tractament, sense dilació indeguda, i en qualsevol cas abans del termini màxim 
de 24 hores, i a través de l’adreça de correu del responsable les violacions de la 
seguretat de les dades personals que estiguin sota el seu càrrec de les que 
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tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per a la 
documentació i comunicació de la incidència.  
 
No serà necessària la notificació quan sigui improbable que aquesta violació de 
la seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones 
físiques. 
 
Si es disposa d’ella es facilitarà, com a mínim, la informació següent:  
Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades 
personals, inclòs, quan sigui possible, les categories i el número aproximat dels 
interessats afectats, i les categories i el numero aproximat de registre de dades 
personals afectats. 
 

El nom i les dades de contacte del delegat de protecció de dades o d’un altre punt 
de contacte en el que es pugui obtenir més informació. 
 
Descripcions de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les 
dades personals. 
 
Descripció de les mesures adoptades o proposades per a posar remei a la violació 
de la seguretat de les dades personals, inclòs, si procedeix, les mesures adoptades 
per mitigar els possibles efectes negatius.  
 
Si no es possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en que no hi 
sigui, la informació es facilitarà de forma gradual sense dilacions indegudes.  
 
- Donar recolzament al responsable del tractament en la realització de les 

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

consultes prèvies a l’autoritat de control, quan correspongui. 
- Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar 

el compliment de les seves obligacions, així com per la realització de les 
auditories o les inspeccions que realitzin el responsable o un altre auditor 
autoritzat per ell. 

- Implantar les mesures de seguretat que permetin: 
 

Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels 
sistemes i serveis de tractament.  
 
Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas 
d’incident físic o tècnic. 
 
Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i 
organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament. 
 
Pseudoanimitzar i xifrar les dades personals, en el seu cas. 
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- Designar un delegat de protecció de dades i comunicar la seva identitat i dades 
de contacte al responsable.  

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

 
 
5. Obligacions del responsable del tractament 
Correspon al responsable del tractament: 
 

1. Entregar a l’encarregat les dades a les que es refereix la clàusula 2 d’aquest 
document.  
2. Realitzar una avaluació de l’impacte en la protecció de dades personals de les 
operacions de tractament a realitzar per l’encarregat. 
3. Realitzar les consultes prèvies que corresponguin. 
4. Vetllar, de forma prèvia, i durant tot el tractament, pel compliment del RGPD 
per part de l’encarregat. 
5. Supervisar el tractament, inclòs la realització d’inspeccions i auditories. 

 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT                                           
 
Responsable del Tractament                                    Encarregat/da de Tractament 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS, IGUALTAT I SALUT  
 
 
Urgent quart.- Aprovar el Protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut, 
per la millora i el benestar de la població de la ciutat. 
 

Aprovar el Protocol per la millora i el 
benestar de la població de la ciutat 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea de Polítiques Socials, 
Igualtat i Salut, que textualment diu: 
... 
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Atès que, en data 14 de febrer de 2019 la Generalitat de Catalunya, a través del seu 
Departament de Salut i del CatSalut, i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat van 
subscriure un conveni amb l’objecte d’establir un marc de col·laboració institucional 
amb la finalitat principal de contribuir a fer front a l’impacte de les condicions 
socioeconòmiques sobre les condicions de vida i salut de la població i per a la reducció 
de les desigualtats en salut a la ciutat de Cornellà i la seva àrea d’influència 
 
Atès l’interés d’establir un marc de col·laboració entre el Departament de Salut de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, actuant a través del CatSalut, i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat amb la finalitat principal de contribuir a fer 
front a l’impacte de les condicions socioeconòmiques sobre les condicions de vida i 
salut de la població i a la reducció de les desigualtats en salut, en l’àmbit de la ciutat 
de Cornellà de Llobregat i la seva àrea d’influència. 
 
Vist que, l’Administració de la Generalitat i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
volen impulsar col·laborativa i coordinadament actuacions comunitàries i 
intersectorials per tal de millorar el benestar i la salut amb la coresponsabilitat del 
sector de salut i dels diferents àmbits sectorials municipals (serveis socials, educació, 
esport, mobilitat entre d’altres), dins del marc de la salut a totes les polítiques. 
 
Atès que. l’Ajuntament de Cornellà es compromet a posar a disposició del CatSalut, 
mitjançant el títol jurídic que escaigui per a facilitar la materialització de la inversió, 
els terrenys i els espais que essent de la seva titularitat siguin necessaris per a la 
ubicació de les millores infraestructurals als equipaments sanitaris del municipi, sigui 
en els supòsits relatius a la seva nova construcció o sigui en els relatius a llur 
ampliació, d’acord amb el que disposa la normativa vigent. 
 
Vist que el Protocol de col·laboració pretén fer front a les desigualtats en salut i 
l’impacte que en els darrers anys ha tingut la situació socioeconòmica en les 
condicions de vida i salut de la població, millorar l’accessibilitat, la qualitat i el confort 
dels serveis sanitaris, potenciar la coordinació i integració de l’atenció comunitària, i 
de l’atenció social i sanitària. 
 
Atès la Memòria Justificativa del Cap de l’Àrea de Gestió de Salut pública. 
 
Atès l’article 39.3 de la Llei 39/2015, d’u d’octubre de Procediment administratiu 
comú, per el qual excepcionalment es pot atorgar eficàcia retroactiva als actes.  
 
Vist l’informe del Cap Administratius d’Educació, Família, Política Social, Ocupació i 
Salut Pública. 
 
Atès que l’adopció d’aquest Acord es competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions en matèria Plenària acordades per aquest Ajuntament en 
sessió plenària el 2 de juliol de 2019, que va ser publicada al Butlletí de la Província de 
Barcelona de data 18 de juliol de 2019, a proposta de la Tinent d’Alcalde i Regidora 
Delegada de l’Àrea de Polítiques Socials Igualtat i Salut,  proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents,   
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ACORDS 

  
Primer.- Aprovar el Protocol de col·laboració entre el Departament de Salut, el Servei 
Catalá de la Salut i l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat per a la millora de la salut i 
el benestar de la població de la ciutat de Cornellà de Llobregat, lli facultar al Sr. 
Antonio Balmón Arévalo, l’Alcalde de Cornellà de Llobregat, assistit de la Secretària 
General d’aquest Corporació, la Sra. Carmen Alonso Higuera, per a la seva 
formalització mitjançant la subscripció del document, el text literal del qual figura al 
final del present acord. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a les restants parts signants del Protocol de 
col·laboració, 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 
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 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. 
 
Cinquè.- Donar compte del present acord a la propera Comissió Informativa 
corresponent. 
 
PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE SALUT, EL SERVEI 
CATALÁ DE LA SALUT I L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A LA 
MILLORA DE LA SALUT I EL BENESTAR DE LA POBLACIÓ DE LA CIUTAT DE CORNELLÀ 
DE LLOBREGAT 
 
Barcelona i Cornellà de Llobregat, a la data de la seva signatura electrònica (2022) 
 
R E U N I T S: 
 
D'una banda, l'Hble. Sr. ................................, conseller de Salut, i la Sra. 
..........................., directora del Servei Català de la Salut, 
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de l'altra, el Sr. ..........................., alcalde-president de l'Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, i la Sra. ............................., Secretària General de l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat. 
 
A C T U E N: 
 
El primer, en nom i representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a 
través del seu Departament de Salut, d'acord amb les facultats que li confereix 
l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim 
jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, 
 
La segona, en nom i representació del Servei Català de la Salut (CatSalut), de 
conformitat amb les facultats que li confereix l'article 17 de la Llei 15/1990, de 9 de 
juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, i en virtut de l’Acord del Consell de Direcció 
del CatSalut de 27 de gener de 1993, de delegació de funcions d’aquest òrgan en la 
seva direcció (fet públic al DOGC núm. 1773, de 26.04.1993), que en requereix la 
ratificació. 
 
El tercer, en nom i representació de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en virtut 
del que preveu l'article 53.1.a) del 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. 
La quarta, en nom i representació de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en virtud 
del que preveu l’article 3.2 del Real Decret 128/2018, de 16 de març, que dona fe de 
l’acte. 
 
M A N I F E S T E N: 
 
I.- Que en data 14 de febrer de 2019 la Generalitat de Catalunya, a través del seu 
Departament de Salut i del CatSalut, i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat van 
subscriure un conveni amb l’objecte d’establir un marc de col·laboració institucional 
amb la finalitat principal de contribuir a fer front a l’impacte de les condicions 
socioeconòmiques sobre les condicions de vida i salut de la població i per a la reducció 
de les desigualtats en salut a la ciutat de Cornellà i la seva àrea d’influència, que 
enllaçava amb processos de col·laboració anteriors i, de forma directa, amb el 
conveni formalitzat entre les mateixes institucions el 9 d'octubre de 2008 per a la 
millora de la qualitat de la xarxa sanitària de la ciutat de Cornellà de Llobregat. 
 
II.- Que a data d'avui es fa necessari donar continuïtat a l’anterior marc de 
col·laboració per tal de promoure el compliment de les seves finalitats d’interès públic 
durant un termini d’aplicació més ampli. A aquest efectes es formula el present  
Protocol, en forma de Pacte de ciutat per al període 2022-2025, que consolida l'àmbit 
de col·laboració establert amb anterioritat. Així, el nou Protocol  segueix contemplant 
com a eixos vertebradors els següents criteris compartits: fer front a les desigualtats 
en salut per raons socials, econòmiques o de gènere i l’impacte que en els darrers 
anys ha tingut la situació socioeconòmica i els efectes de la pandèmia de Covid-19 en 
les condicions de vida i salut de la població, millorar l'accessibilitat, la qualitat i el 
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confort dels serveis sanitaris, potenciar la coordinació i integració de l'atenció 
comunitària, i de l'atenció social i sanitària. 
 
III.- Que en consonància amb el que s'ha exposat, el nou Protocol persegueix els 
següents objectius: 
 

 L'Administració de la Generalitat i l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat volen 
impulsar de forma col·laborativa i coordinada actuacions comunitàries i 
intersectorials per tal de millorar el benestar i la salut amb la coresponsabilitat 
del sector salut i dels diferents àmbits sectorials municipals (serveis socials, 
educació, esport, mobilitat entre d'altres), dins del marc de la salut a totes les 
polítiques. 

 L'Administració de la Generalitat i l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat volen 
promoure un pla de construcció i millora d'equipaments sanitaris, facilitant la 
cessió de solars per part de l'Ajuntament i la construcció de nous centres 
sanitaris, la realització d'obres de condicionament de centres ja existents, com 
també l'adquisició d'equipaments i promoure la prestació de determinats 
serveis de salut per part de la Generalitat de Catalunya. 

 
A aquests efectes, les entitats signants estimen oportú establir aquest Protocol de 
col·laboració, a fi de dur a terme conjuntament el pla d'adequació que se cita a 
l'expositiu, amb subjecció a les següents 
 
CLÀUSULES: 
 
Primera.- Objecte del Protocol 

 
1. S'estableix un marc de col·laboració institucional entre el Departament de Salut 

de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, actuant principalment a 
través del CatSalut i de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, i l'Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat amb la finalitat principal de contribuir a fer front a 
l'impacte de les condicions socioeconòmiques sobre les condicions de vida i 
salut de la població i a la reducció de les desigualtats en salut, en l’àmbit de la 
ciutat de Cornellà de Llobregat i la seva àrea d’influència. 

2. Aquesta col·laboració s'articula a partir de dos eixos vertebradors, 
interdependents entre sí, a desenvolupar de forma conjunta i coordinada en 
funció de les previsions del present marc de relacions: 

 
a) Impulsar la cogovernança, la integració i la coordinació en l'atenció 

comunitària, l'atenció a la salut mental i l'atenció integrada social i 
sanitària, contemplades, entre d'altres, en els Plans Interdepartamentals 
PINSAP (Pla Interdepartamental i intersectorial de Salut Pública), PiSMA (Pla 
Integral de Salut Mental i Addiccions) i PIAISS (Pla Interdepartamental 
d'Atenció i Interacció Social i Sanitària). 

b) Millorar l'accessibilitat, la qualitat i el confort dels serveis a través de 
millores en les infraestructures sanitàries que impliquen la construcció, la 
remodelació i l'equipament de diversos centres sanitaris. 
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3. Els projectes i actuacions a aplicar en ambdós plànols d'actuació identificats a 

l'apartat precedent es desenvoluparan de forma coordinada, amb subjecció al 
conjunt de criteris delimitats pel present protocol i de conformitat amb el Pla 
de Salut de Catalunya i el Pla interdepartamental i intersectorial de salut 
pública (PINSAP). 
 
 

Segona.- Eix vertebrador de la cogovernança, la coordinació i la integració de 
l'atenció en salut. 
 
Les parts estableixen els projectes, les intervencions i els criteris a aplicar per assolir 
els objectius del present marc de col·laboració, distribuïts en els següents àmbits de 
referència assistencial: salut comunitària / millores en l'atenció a la salut mental / 
integració de l’atenció social i sanitària / altres millores vinculades als serveis 
sanitaris de proximitat 
 
2.1.- Àmbit de la salut comunitària. 

 
2.1.1 Per tal d’impulsar la millora del benestar i salut de la població, les parts es 

comprometen a treballar conjuntament en la implementació d'actuacions 
conjuntes dirigides a desplegar, de forma compartida, estratègies d'intervenció 
amb la comunitat, posant especial focus en les Àrees Bàsiques de Salut amb 
majors necessitats socials i amb desigualtats en salut i a la població vulnerable 
i/o amb necessitats complexes, incorporant en tot moment la perspectiva de 
gènere en la planificació i la implementació de les esmentades estratègies. 
 

2.1.2 En aquest sentit, el Departament de Salut, actuant a través del CatSalut i 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, i l'Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, de forma coherent amb les línies de treball i actuacions 
contemplades en l’Estratègia nacional d'atenció primària i salut comunitària, 
es comprometen a: 

a) Promoure un marc estable de governança, de diàleg i de treball, 
constituint una Taula Comunitària de Salut i Benestar, per prioritzar i 
impulsar intervencions conjuntes dirigides a actuar mitjançant les mesures 
concretes millor adaptades als objectius perseguits en el citat Àmbit de 
treball, a través de la creació d'un grup motor conjunt. 

b) Elaborar un diagnòstic compartit i prioritzar els problemes i les 
intervencions. 

c) Adoptar una perspectiva de gènere, tant en l’elaboració del diagnòstic a 
nivell de Salut comunitària, com en la priorització de problemes i en el 
disseny i la implementació de les actuacions que s'escaiguin. 

d) Impulsar actuacions conjuntes amb la comunitat i focalitzar-les en les 
Àrees Bàsiques de salut amb major privació o amb necessitats 
socioeconòmiques i també amb la població vulnerable. 

e) Participar en l'elaboració i el manteniment d'un mapa d'actius i recursos. 
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f) Treballar conjuntament en l'avaluació de l’impacte en salut de les 
actuacions comunitàries implantades. 

 
2.2.-Àmbit de l'atenció a la Salut mental. 
 
2.2.1 L'impacte de la crisi econòmica dels darrers anys ha afectat especialment a 

l’àmbit de la salut mental, concretament en relació a la salut dels col·lectius 
més vulnerables: infants, joves, gent gran i població aturada, entre d'altres. Per 
això, per part de l'ajuntament, s'ha previst la priorització dels següents 
projectes que es relacionen: 
 
 Subvenció Fundació Salut Mental Catalunya 
 Oficina Técnica Laboral (OTL) amb el suport de la Diputació de Barcelona 
 Subvenció a l'Associació de Familiars de Malalts de Salut Mental - Espai 3 de 

Cornellà 
 
2.2.2 D'acord a les Estratègies del Pla Director de Salut Mental i Addiccions i del Pla 

Integral de salut mental i addiccions, l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i el 
Departament de Salut es comprometen a col·laborar en: 
 

 l'impuls de la Taula de Salut Mental del territori amb la participació de 
representants de l’administració de l'Ajuntament, de la Generalitat de 
Catalunya, les associacions de familiars i dels moviments en primera persona, 
així com de les entitats proveïdores 

 l'impuls de projectes de promoció i prevenció en l’àmbit de la salut mental i les 
addiccions, especialment en els col·lectius en situació de vulnerabilitat 

 el desplegament de projectes adreçats a la lluita contra l'estigma, la 
participació activa i apoderament de persones amb problemes de salut mental i 
les seves famílies 

 l'impuls d'activitats que afavoreixin el desplegament d'un model d'atenció 
comunitària en salut mental que promoguin accions adreçades a la inserció 
laboral i social d'aquestes persones, que incloguin també l'habitatge pels 
malalts mentals 
 

2.3.- Àmbit de la integració de l'atenció social i sanitària. 
 
2.3.1 Les parts es comprometen a desenvolupar un model d'atenció social i sanitària 

integral de forma conjunta i consensuada entre la Generalitat de Catalunya i 
l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat amb l'objectiu de desplegar un model 
d'atenció per donar resposta a les necessitats de les persones. 

2.3.2 Els objectius establerts en aquest Àmbit es relacionen a continuació: 
a) Desenvolupar la possibilitat de poder activar recursos de suport social per part 

de tots els treballadors socials i sanitaris de Catalunya, ja sigui des de l’àmbit 
hospitalari, sociosanitari i d'atenció primària, d'acord amb els criteris dels 
Serveis Socials bàsics de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. En aquest 
sentit, cal consolidar el protocol de coordinació existent per a pacients després 



 
 

 
 

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

 

 71

d'hospitalització d'aguts o de centre sociosanitari que precisin de Servei d'Ajuda 
a Domicili (SAD) social. 

b) Consolidar el Protocol de detecció i actuació conjunta entre salut i acció social 
en les situacions de risc i desemparament d'infants i adolescents de Cornellà de 
Llobregat. 
 
 
 

2.4.- Altres millores en els serveis sanitaris de proximitat. 
 

2.4.1 D'acord amb l’Estratègia nacional d'atenció primària i salut comunitària 
(ENAPISC), es preveu millorar l'accessibilitat a l'atenció primària de salut i del 
conjunt dels serveis d'atenció a la proximitat. 

 
2.4.2 En la implementació de l'ENAPISC, entre d'altres, es prioritzarà el treball en 

equip dels diferents professionals que realitzen l'atenció pediàtrica per garantir 
una millor coordinació entre els serveis de proximitat i l'hospital, així com la 
seva implicació i participació en l'abordatge de la Salut Comunitària. 

 
2.4.3 En relació amb les millores organitzatives de l'atenció pediàtrica, i d'acord amb 

els criteris de l'eix sobre Plans específics d'atenció per a poblacions més 
vulnerables (entre elles la població infantil) del Pla nacional d'urgències de 
Catalunya (PLANUC), es proposarà la millora de l'atenció pediàtrica urgent en 
horaris d'alta demanda assistencial pediàtrica. 

 
Tercera.- Eix vertebrador, de millora en les infraestructures i els dispositius 
assistencials. 
 
1. El CatSalut, amb la finalitat de completar el procés de millora de la xarxa de 

serveis sanitaris del municipi de Cornellà de Llobregat, impulsarà la inclusió en el 
Pla d'Execució  d’Inversions en Infraestructures Sanitàries corresponent al període 
2022 - 2025, d'acord amb les seves disponibilitats pressupostàries, les quantitats 
necessàries per tal de dur a terme la construcció, la remodelació i l’equipament 
dels centres que se citen en aquest protocol, sempre de forma coordinada amb les 
actuacions de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 

2. L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat estudiarà les fórmules per posar a 
disposició del CatSalut, mitjançant el títol jurídic que escaigui per facilitar la 
materialització de la inversió, els terrenys i els espais que siguin necessaris per a la 
ubicació de les millores infraestructurals als equipaments sanitaris del municipi, 
sigui en els supòsits relatius a la seva nova construcció o sigui en els relatius a llur 
ampliació, d'acord amb el que disposa la normativa vigent i prèvia aplicació per 
part seva dels procediments administratius corresponents. 
 

3. De conformitat amb l'anterior, l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en aquells 
casos en que d'acord amb les clàusules d'aquest Protocol es requereixi per a 
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l'ampliació, l'adequació o la construcció d'infraestructures sanitàries, redactarà i 
modificarà el planejament vigent amb l'objectiu de possibilitar les referides 
inversions, d'acord amb el que disposa la normativa vigent. 
 

4. En el període 2022-2025, d'acord a les disponibilitats pressupostàries, s'iniciarà el 
desplegament dels projectes de construcció i remodelació dels següents centres i 
els seus corresponents equipaments: 
a) Adequació com a CUAP del local de l'avinguda Salvador Allende, substitut de 

l'actual CUAP, ubicat al CAP Sant Ildefons 
b) Ampliació i adequació del servei de rehabilitació del CAP Sant Ildefons, un cop 

s'hagi alliberat l'espai del CUAP d'aquest edifici 
c) Identificació i localització en funció del pla funcional aprovat, d’un àmbit per a 

un nou CAP Cornellà (de l’ABS Cornellà 3) en  substitució de l'actual CAP del 
carrer Bellaterra, que ha d’incloure, entre d'altres, espais per ubicar-hi l'ASSIR 
Cornellà, actualment situat al CAP 8 de març del municipi. 
 

Quarta.- Marc de relacions institucionals. 
 

1. El present Protocol s'estableix com un instrument de col·laboració destinat a 
ordenar un marc de relacions entre les administracions signants per a 
l'assoliment de finalitats d’interès social i sanitari compartides i, en 
conseqüència no estableix per sí mateix i de forma directa drets i obligacions de 
contingut econòmic exigibles recíprocament entre elles. D'acord amb això, 
totes les actuacions previstes pel present Protocol resten condicionades 
expressament a l'aplicació de les normes substantives i els procediments que 
resulten preceptius a cadascuna de les parts i, en especial, a la normativa de 
contractació pública, tant pel que fa al desenvolupament de les inversions com 
a l'encàrrec i la prestació de serveis sanitaris, a la normativa patrimonial pel 
que fa a la possible cessió de terrenys i, en general, a la normativa de finances 
públiques de Catalunya. 
 

2. Els compromisos econòmics que es derivin del present Protocol s'articularan a 
través dels corresponents instruments de finançament adequats en cada 
supòsit per regular-ne l'aplicació, previ compliment dels requisits legals i els 
procediments administratius que en cada cas estableixi la normativa vigent. 
 

3. Mentrestant no es doni compliment al que es preveu en el paràgraf precedent, 
el present Protocol no generarà l'assumpció de drets i obligacions de contingut 
econòmic exigibles entre les parts. 

 
Cinquena.- Comissió de seguiment. 
 

1. Es crea una Comissió Mixta formada per dos representants del CatSalut i dos 
representants de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, designats pels seus 
titulars respectius, que tindrà com a finalitat vetllar pel compliment de les 
previsions d’aquest Protocol en condicions de màxima coordinació. La Comissió 
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també tindrà funcions de coordinació i de seguiment dels projectes que es 
desenvolupin a la seva empara. 
 

2. En el marc d'aquesta Comissió Mixta s'analitzarà l'impacte sobre els serveis de 
salut que pugui tenir el desenvolupament urbanístic de noves zones a la ciutat, 
per anar dimensionant els serveis a les noves necessitats i a l'arribada de nous 
ciutadans i ciutadanes. 

 
Sisena.- Vigència. 
 

1. La vigència d'aquest Protocol s'estén des de la data de la seva signatura fins  al 
31 de desembre de 2025. Amb anterioritat a aquesta data, les parts estaran en 
disposició d'acordar-ne la pròrroga fins a un màxim de quatre anys addicionals. 
 

2. Sense perjudici de l'anterior, són causes d'extinció anticipada de la vigència 
d'aquest Protocol, les següents: 
a) L'acord mutu de les entitats signants que s’instrumentarà per escrit. 
b) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de desenvolupar les 

activitats que en constitueixen l'objecte. 
c) L'incompliment manifest de les seves clàusules per qualsevol de les parts 

facultarà a l'altra per denunciar-lo i propiciar-ne l'extinció per aquest motiu. 
 
Setena.- Ratificació. 
 
De conformitat amb el que estableix l'apartat 3 de l'Acord del Consell de Direcció del 
Servei Català de la Salut de 27 de gener de 1993, de delegació de funcions d'aquest 
òrgan en el Director del Servei, aquest Protocol serà sotmès a la ratificació del Consell 
esmentat. 
 
I en prova de la seva conformitat, s'estén i se signa aquest Protocol, a la data de la 
darrera de les seves signatures electròniques 
 
 
Departament de Salut   Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
Generalitat de Catalunya 
 
 
Servei Català de la Salut   Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
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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, 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 13 de maig de 2022, relativa als 
acords adoptats, i que es troba pendent d’aprovació.  
 
Cornellà de Llobregat, a la data de la seva signatura electrònica 
 
 

  
 
 
 
 LA SECRETÀRIA GENERAL,  
 Carmen Alonso Higuera. 
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