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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

ACTA NÚM. 2/2023 

 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 27 DE 
GENER  DE 2023. 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les nou hores i trenta minuts, 
del dia 27 de gener de dos mil vint-i-tres, 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 Pla1 
    Sr. Ot García Ruiz 
    Sra. Joana Piñero Romera 
 
Secretària General                   Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor                                Sr. Juan Ramón Sagalés Guillamón 
 

 
 
 

                                           
1 La Tinenta d’Alcalde de l’àrea d’Educació, Joventut i Acció ciutadana s’incorpora durant la presentació del punt sisè. 
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COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Punt catorzè.- Aprovar la subscripció del “Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Cornellà i l’Associació, per promoure i crear un museu de 
matemàtiques a Catalunya (MMACA), per la consolidació de la seu de 
l’entitat a la ciutat de Cornellà de Llobregat”. 
 

Aprovar la subscripció del Conveni  
per promoure i crear un museu de  
matemàtiques a Catalunya (MMACA) 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
... 
 
Vist l’esborrany de document denominat “CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ I L'ASSOCIACIÓ PER PROMOURE I CREAR UN MUSEU 
DE MATEMÀTIQUES A CATALUNYA, PER LA CONSOLIDACIÓ DE LA SEU DE L’ENTITAT A 
LA CIUTAT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT”. 
 
Atès que  es tracta d’un conveni de col.laboració interadministrativa amb l’objecte 
establir la col.laboració entre l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l’esmentada 
Associació per la consolidació  i ampliació del Museu de Matemàtiques a Catalunya 
(MMACA), a la ciutat de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que s’acompanya amb la proposta la preceptiva Memòria Tècnica Justificativa, 
subscrita pel Cap del Gabinet Tècnic de l’Alcaldia, sobre la necessitat i oportunitat de 
la subscripció d’aquest conveni. 
 
Atès l’informe emès pel Cap de Patrimoni en data 4 d’octubre de 2022, sobre la 
situació jurídica d’una nau en l’edifici modernista de Can Bagaria, situat entre la 
carretera d’Esplugues i el carrer Bagaria de Cornellà de Llobregat, i del que és 
propietari aquest Ajuntament. 
 
Atès el que els Estatus de l’Associació MMACA, estableixen que podrà establir 
convenis de col.laboració o contractes de prestació de serveis recíprocs amb altres 
entitats o col.lectius, per tal de poder millorar el compliment dels seus objectius. 
 
Atès el contingut de l’informe del Cap del Gabinet Tècnic de l’Alcaldia, que considera 
favorable aquesta proposta de conveni. 
 
Ateses les circulars 1/2017 i 3/2017 de la Secretaria General d’aquest Ajuntament, 
sobre els convenis administratius. 



 
 

 
 

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

 

 3

 
Atès que en l’expedient figura l’informe de la Secretaria General. 
 
Atès que l’adopció del present acord és competència de la Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions plenàries acordades en sessió de data 2 de juliol de 2019, 
que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 18 de 
juliol de 2019, aquesta Alcaldia – Presidència, previ dictamen de la Comissió 
Informativa de Presidència i Economia, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el “CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CORNELLÀ I L'ASSOCIACIÓ PER PROMOURE I CREAR UN MUSEU DE MATEMÀTIQUES 
A CATALUNYA, PER LA CONSOLIDACIÓ DE LA SEU DE L’ENTITAT A LA CIUTAT DE 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT”, i facultar a l’Alcalde d’aquesta corporació, per a la seva 
formalització, mitjançant la subscripció del document següent:    
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ I L'ASSOCIACIÓ 
PER PROMOURE I CREAR UN MUSEU DE MATEMÀTIQUES A CATALUNYA, PER LA 
CONSOLIDACIÓ DE LA SEU DE L’ENTITAT A LA CIUTAT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. 
A Cornellà a la data indicada a les signatures d’aquest conveni 
 
REUNITS 
 
D’una part, ............................................... amb ......................., en la seva qualitat de 
............................ de l'Associació per promoure i crear un Museu de Matemàtiques a 
Catalunya, i amb la seu social ubicada en el Palau de Can Mercader de Cornellà de 
Llobregat- 08940. 
D’altre, ........................................, com a........................ en nom i representació de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat,  i domicili a la Plaça de l’Esglèsia, número 1 de 
Cornellà de Llobregat- 08940, assistit per .............................. general de la Corporació, 
.......................................... 
 
ACTUEN 
 
D’una part, ........................................ amb ........................., en la seva qualitat de 
..................... de l'Associació per promoure i crear un Museu de Matemàtiques a 
Catalunya (a partir d'ara MMACA) amb CIF G-65009284, i amb la seu social ubicada 
en el Palau de Can Mercader de Cornellà de Llobregat, inscrita al registre 
d'associacions amb el núm. 38567, segons s’acredita mitjançant escrit del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya de data 19 de març de 2021, i 
inscrita al Registre Municipal d’Entitats Municipals de Cornellà de Llobregat amb el 
número 371, i així mateix, en execució per aquest acte segons acord de la Junta 
Directiva d’aquesta Associació aprovat en data............................... 
D’altre, .........................................., com a ........................ en nom i representació de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (a partir d’ara Ajuntament),  amb CIF P-
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0807200-A  i domicili a la Plaça de l’Esglèsia, número 1 de Cornellà de Llobregat, en 
execució de les atribucions que li confereix l’article 21.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 53 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, i en execució de l’acord aprovat ............................... en data 
.........................., i assistit per ....................................  de la Corporació, 
..........................................., en compliment del que determina l’article 3.2 del Reial 
decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’Administració Local amb habilitació nacional, i en exercici de les seves funcions de 
fedatari i d’assessorament legal preceptiu, segons preceptua l’article 92 bis de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
 
I, reconeixent-se mútuament la respectiva qualitat en la que actuen, així com la 
deguda capacitat per a pactar i obligar-se, 
 
MANIFESTEN: 
 
I-ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
 

I. L'article 86 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut 
d'autonomia de Catalunya, estableix que el municipi és un ens local bàsic de 
l'organització territorial i el mitjà essencial de participació de la comunitat local 
en els assumptes públics, i garanteix al municipi l'autonomia per a l'exercici de 
les competències que té encomanades i la defensa dels interessos propis de la 
col·lectivitat que representa. 
 

II. L'article 63 de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, el Municipi pot 
promoure tota mena d'activitats i prestar tots els serveis públics que 
contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns. 
 

III. L’acord de la Junta de Govern Local de 15 de novembre de 2013 pel qual es va 
acordar cedir l'ús d’uns espais del Palau Mercader, que es concretaven en el 
pacte primer del conveni subscrit entre ambdues parts el 3 de febrer de 2014. 

 
IV. La disponibilitat de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat del recinte 

modernista denominat Can Bagaria,  situat entre la carretera d’Esplugues i el 
carrer Bagaria de Cornellà de Llobregat, i en concret la nau central identificada 
en l’expedient administratiu com a Finca D, s’ajusta plenament a les necessitats 
actuals de la MMACA, sempre que es realitzi una inversió per la seva 
restauració i condicionament per l’execució de les seves activitats. 

 
V. La capacitat de l’Associació MMACA, segons estableixen els seus Estatuts, per a 

un millor compliment dels seus objectius podrà establir convenis de 
col.laboració o contractes de prestació de serveis recíprocs amb altres entitats 
o col.lectius, i àdhuc podrà federar-se i/o incorporar-se a altres unions 
d’associacions. 
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VI. El volum d’activitats que es desenvolupen en l’actual seu del Museu de 
Matemàtiques, requereix disposar d’una superfície d’uns 1.500 metres 
quadrats, per poder seguir atenent les actuals finalitats, d’acord amb l’estudi 
realitzat amb la finalitat de cobrir les necessitats del projecte i consolidar 
l’Entitat com a referent mundial en aquesta disciplina formativa. 

 
VII. Les línies d'actuació del projecte de l'associació MMACA es basen en divulgar i 

estimular una imatge social positiva de les matemàtiques, posant de manifest 
la seva presència i el paper que juguen per a la nostra cultura i per al nostre 
progrés, així com en donar suport a la tasca de tots els centres educatius, des 
d'infantil fins a la universitat, tot complementant-la amb propostes que 
depassen les possibilitats escolars. 

 
VIII. L’existència d’un un interès mutu de consolidar el projecte, i seguir col·laborant 

en el desenvolupament i l'impuls  del Museu de Matemàtiques de Catalunya a 
la nostra ciutat. 

 
II- FONAMENT LEGAL DE LES COMPETÈNCIES DE LES PARTS 
 

- Per part de de l’associació MMAACA: 
 

 Declarada d'utilitat pública per Resolució del Departament de Justícia JUS/1189/2012 
(DOGC 6153 20.6. 2012), regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 4/2008, de 
24 d’abril, (DOGC 5123, de 2 de maig), la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març (BOE 
núm. 73, de 26 de març), reguladores del dret d’associació, i els seus estatuts. 
 

- Per part de l’Ajuntament: 
 
Les competències municipals, d’acord amb el que estableix l’article 25 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en concordança amb el 
que s’estableix  en l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,  i reconegut en 
els articles 66 i següents del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, així com en el 
Reglament del patrimoni dels ens locals aprovat pel Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, en el marc de la regulació bàsica dels béns de les administracions 
públiques establert per la Llei 33/2003, de 3 de novembre. 
 
Amb la finalitat de formalitzar i establir les bases de col.laboració, les parts 
subscriuen el present conveni i, 
 
PACTEN 
 
Primer.-  Objecte  
 

1. La consolidació i ampliació del projecte de Museu de Matemàtiques de 
Catalunya a la nostra ciutat. 
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2. El manteniment del disseny i la realització de visites d'escoles, instituts i altres 
centres educatius, prèviament organitzades i concertades amb les escoles i 
professionals de l'educació.  

3. Continuar i ampliar les visites lliures, o guiades, adreçades a tots els públics. 
4. L’ampliació de les activitats divulgatives adreçades a famílies sobre diferents 

temes relacionats amb les matemàtiques. 
5. Continuar dirigint i gestionant l’organització d'exposicions, cursos de formació, 

activitats, conferències i actes divulgatius per estimular una imatge social 
positiva de les matemàtiques, apropant-les a les persones mitjançant 
experiències interactives i activitats de manipulació. 

 
Segon.- Àmbit general de les accions 
 

1. L’ampliació de la col·laboració subscrita entre les dues parts. 
2. La realització d’un projecte constructiu, consensuat entre les dues parts de la 

nau de Can Bagaria finca D, perquè sigui la seu del MMACA i perquè disposi 
d’una sala permanent d’exposicions i espais per la realització de les seves 
activitats. 

3. A fer la recerca i gestió del finançament per l’execució del projecte. 
4. La voluntat de la cessió de la nau descrita de Can Bagaria a l’Entitat  per tal de 

consolidar el projecte que desenvolupa amb les finalitats de cessió que tenen 
establertes d’acord amb el conveni de cessió referit de data 3 de febrer de 
2014. 

5. A l’elaboració d’un nou conveni de col·laboració per adequar-lo a la nova 
realitat. 

 
Tercer.- Compromisos de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
 
L’ampliació de la col·laboració amb l’Associació MMACA per la consolidació del 
projecte del Museu de Matemàtiques de Catalunya a la nostra ciutat, que s’hauria de 
fer amb allò que preveu l'article 49.1.b) del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, 
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, que es concreta a: 
 

1. La realització d’un projecte constructiu, consensuat amb l’Associació, de la 
Finca D de l’edifici de Can Bagaria d’aquest municipi, perquè sigui la seva seu, 
disposi d’una sala permanent d’exposicions i espais per la realització de les 
seves activitats, que té inicialment un cost estimatiu de l’ordre dels 3.500.000 
euros. 

2. A fer la recerca i gestió pel finançament per l’execució del projecte, així com a 
la tramitació ordinària de la seva aprovació, quan procedeixi, a través dels 
acords municipals escaients, la fixació del seu import definitiu, la seva 
temporalitat i la seva imputació pressupostària. 

3. La cessió de la nau de Can Bagaria, descrita anteriorment,  a l’Entitat  per tal de 
consolidar el projecte que desenvolupa amb les finalitats de cessió que tenen 
establertes, d’acord amb el conveni de cessió referit de data 3 de febrer de 
2014, a través d’un nou acord que s’hauria d’aprovar pel Ple municipal 
d’aquest Ajuntament. 
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4. A fer el procés adient per la delimitació i autorització per la utilització dels 
espais i jardins del recinte de Can Bagaria per la realització de les seves 
activitats a l’aire lliure, que siguin compatibles amb les que es puguin realitzar, 
entre elles les relacionades amb l’Escola Municipal de Música i les que es fixin 
d’acord amb els nous usos que pugui tenir el recinte en el seu conjunt. 

  
Quart.- Compromisos de l'associació MMACA es compromet a: 
 

1. Participar en l’elaboració del projecte. 
2. Col·laborar amb la recerca de finançament extern per facilitar les inversions a 

realitzar en el recinte indicat. 
3. Acceptar en el seu moment la cessió de l’espai que pot oferir l’Ajuntament en la 

Finca D assenyala en el complex de Can Bagaria, per tal de consolidar el 
projecte a la nostra ciutat. 

4. Mantenir  i coordinar la gestió de l'exposició permanent, amb criteris de servei, 
eficiència i sostenibilitat. 

5. Continuar donant  suport a l'educació matemàtica dels centres educatius a 
través de visites a l'exposició, realització de tallers dirigits als alumnes i 
formació al professorat. 

6. Seguir contribuint a la divulgació matemàtica i millorar la projecció social de les 
matemàtiques. 

7. Aportar a l'equipament, el mobiliari i els materials necessaris per habilitar 
l'espai corresponent al Museu i dotar-lo de les característiques per al seu 
adequat funcionament. El muntatge i el desmuntatge d'aquest equipament, 
mobiliari o qualsevol altre extraordinari necessari per al perfecte 
desenvolupament de l'activitat prevista, és responsabilitat de l'Entitat 
cessionària. 

 
Cinquè.- Comissió de seguiment 
 
Ambdues parts constituiran una Comissió de Seguiment, formada per dos 
representants designats per l’Ajuntament i dos  representants designats per MMACA, 
que es reunirà  a iniciativa de qualsevol de les parts.  
 
Aquesta Comissió coordinarà les relacions entre les dues entitats signants, a l'efecte 
d’aconseguir les finalitats que s’estableixen, i per  impulsar les accions que 
corresponguin. 
 
Sisena.- Incompliment de les obligacions i compromisos i resolució del conveni 
 
Aquest conveni es podrà resoldre de manera immediata per mutu acord de les parts o  
 
per decisió d’una de les parts, que en qualsevol cas requerirà una comunicació prèvia 
per escrit.  
 
En el cas d’incompliment del contingut de les obligacions i compromisos, s’aplicarà el 
que preveu la normativa vigent. 
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Setena.- Resolució de controvèrsies i jurisdicció competent 
 
Les controvèrsies que sorgeixin entre les parts seran resoltes inicialment per la 
Comissió de seguiment prevista en el pacte cinquè d’aquest conveni. 
 
En cas que les parts no resolguin les seves controvèrsies o discrepàncies en la seva 
interpretació, aquest conveni queda sotmès a la Jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Vuitena.- Protecció de dades personals 
 
Les parts signants s’obliguen, quan s’escaigui, a complir les prescripcions i normes 
que es prevegin a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals i resta de normativa vigent en aquesta 
matèria. 
 
Novena.- Duració del conveni 
 
La durada d’aquest conveni finalitzarà en el moment que s’hagin aconseguit els 
objectius que s’estableixen, i en tot cas en el termini de dos anys, i podria prorrogar-
se per un termini màxim de dos anys més.  
 
Ambdues parts podran plantejar amb antelació la seva resolució per causes 
degudament justificades o per incompliments del contingut dels compromisos que 
s’assoleixen. 
 
Desena.- Naturalesa jurídica  
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i el règim jurídic aplicable és l’establert 
al títol I de la Llei 39/2015 i 40/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú i de règim jurídic de les administracions públiques. Atesa la naturalesa del 
conveni, les parts signants se sotmeten a la Jurisdicció contenciosa administrativa 
dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, en cas de litigi.  
 
I en prova de conformitat les parts signen aquest acord mitjançant signatura digital, 
considerant-se la data d’aquest conveni la de la darrera signatura. 
 
Per l'Ajuntament de Cornellà Llobregat,  Per l'Associació MMACA, 
....................................................... ............................................... 
....................................................... ............................................... 
....................................................... ............................................... 
....................................................... “                   ............................................... 
 
Segon.- Comunicar el present acord a les parts signants del conveni, i al Departament 
de Cultura pel seu coneixement i efectes, així com a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
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Transparència de la Generalitat de Catalunya, als efectes previstos per l’article 309.1 
del ROAS. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració i cooperació 
de la Generalitat, acompanyat d’una còpia de la seva formalització, dins dels tres 
mesos següents a aquesta, en els termes i als efectes previstos a la Resolució de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 2017. 

 
... 

 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 

V 
 

INFORMACIÓ GENERAL 
 
 
 
No es manifesta res al respecte. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les nou hores i quaranta minuts, de la qual s’estén la 
present acta, que és signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi, 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 10 de febrer de 2023, relativa als 
acords adoptats per delegació plenària, la qual ha estat transcrita íntegrament al llibre d’actes. 
 
Cornellà de Llobregat, a la data de la seva signatura electrònica 
 
 
  

 
 
 
 
 LA SECRETÀRIA GENERAL,  
 Carmen Alonso Higuera. 
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