
 
 

 
 

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

 

 1

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

ACTA NÚM. 4/2023 

 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 24 DE 
FEBRER DE 2023. 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les nou hores i trenta minuts, 
del dia 24 de febrer 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 
    Sra. Lidia Gomez Pla 
    Sr. Ot García Ruiz 
    Sra. Joana Piñero Romera 
 
Secretària General                   Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor                                Sr. Juan Ramón Sagalés Guillamón 
 

 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA 

 
Tinent d'Alcalde   Sr. Sergio Fernández Mesa 
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Per l’Alcaldia-Presidència, es declara oberta la sessió i es passa a despatxar els 
assumptes que integren l’Ordre del Dia, en relació amb els quals s’adopten els acords 
següents: 

 
 

COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 
 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ  
 
Punt onzè.- Atorgar poders a diversos procuradors/ores, per a la 
representació d’aquest Ajuntament en els procediments judicials en els que 
sigui part en assumptes derivats de la Pòlissa de Responsabilitat Civil 
subscrita amb “ALLIANZ companyia de Seguros y Reaseguros, S.A.” 
 

Atorgar poders a diversos procuradors/ores,  
per a la representació d’aquest Ajuntament  
en els procediments judicials 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
 
... 
 
Vist el contracte d’assegurança de responsabilitat civil subscrit en data 31 de març de 
2021 amb l’empresa Allianz, Companyia de Seguros y Reaseguros S.A. per aquest 
Ajuntament, la qual cosa comporta la necessitat que per part d’aquest s’atorguin 
poders notarials a favor dels procuradors i procuradores que hi figuren a la part 
resolutiva d’aquest acord, perquè pugui representar a l’Ajuntament en tots els 
procediments judicials que es substanciïn com a conseqüència de sinistres coberts per 
la pòlissa de Responsabilitat Civil subscrita amb la companyia. 
 
Vist l’article 545.1 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol del Poder Judicial al qual es 
disposa que la representació i la defensa els ens locals correspondran als lletrats que 
serveixin en els servis jurídics d’aquestes administracions públiques llevat que 
designin advocat col·legiat que els representi i defensi. 
 
Vist l’informe emès al respecte per la Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos Jurídics. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és 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, el 
President de la Comissió Informativa de Presidència i Economia a proposta del Tinent 
d’Alcalde d’Economia i Administració, una vegada dictaminat per la Comissió, 
proposa els següents 



 
 

 
 

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

 

 3

 
ACORDS 

 
Primer.- Atorgar als procuradors i procuradores que tot seguit es relacionen, poders 
per la representació d’aquest Ajuntament en els procediments judicials en els que 
sigui part relacionats amb  assumptes derivats  de la Pòlissa de Responsabilitat Civil 
subscrita amb Allianz Companyia de Seguros y Reaseguros S.A  
 
Dª MARIA DOLORS RIBAS MERCADER  
D. RICARD FERNANDEZ RIBAS  
D. ANTONIO URBEA ANEIROS  
D. GUILLEM URBEA PICH  
 
Segon.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de tots els documents necessaris 
per a la formalització del present acord. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a l’esmentada asseguradora i als procuradors i 
procuradora esmentats pel seu coneixement i efectes. 
 

... 
 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Punt dotzè.- Resoldre l’expedient sancionador GO-003-2021, Fase 2, 
qualificant com greus i lleus les infraccions comeses pels propietaris i/o 
conductors dels gossos considerats potencialment perillosos, i imposar les 
corresponents sancions. 
 

Resoldre l’expedient sancionador  
GO-003-2021 fase 2 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
 
... 
 
Vistes les actes relacionades al punt primer de la part resolutiva d’aquest, aixecada 
per l’Agent de la Guàrdia Urbana, per incompliment del que disposa la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de incoació de l’expedient sancionador amb 
referència genèrica GO-003-2021, de data 10 de setembre de 2021. 
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Vistes les notificacions que consten a l’expedient i la publicació feta al BOE d’aquelles 
notificacions que no es van poder entregar personalment. 
 
Vist l’informe de la Instructora de l’expedient incorporat a l’expedient.  
 
Atès que els animals identificats es poden considerar com gossos potencialment 
perillosos, donat que reuneixen els requisits definits a la Llei 10/1999, de 30 de juliol 
de referència.  
 
Atès que el posseïdor d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la 
persona propietària, tal i com preveu l’article 12 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de 
protecció dels animals, és responsable dels danys, dels perjudicis i de les molèsties 
que ocasioni a les persones, a les coses, a les vies i als espais públics i al medi natural 
en general, d’acord amb el que estableix la legislació civil aplicable. 
 
Atès que les faltes comeses són constitutives d’infraccions administratives previstes a 
l’article 7 de la dita Llei 10/99, de 30 juliol en concordança amb el que determina l’art. 
11.1 d’aquesta. 
 
Atès que els fets denunciats resulten suficientment acreditats d’acord amb l’art. 77 de 
la Llei 39/2015 d’un d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, en relació amb el que preveu l’art. 17.5 del RD 1398/93, 
de 4 d’agost, del Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat 
sancionadora. 
Atès el que disposen els articles 13.2.b) de la Llei 10/99, de 30 de juny, relatiu a la 
competència; d’acord amb el que disposen l'article 53 i següents, 66 i 137 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, en relació al que disposa l’art. 22 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, a la nova redacció donada per la Llei 
57/2003 de 16 de desembre.  
 
Atès el que disposa la Llei 39/2015 de 1 d’octubre de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, de 1 d’octubre de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per acord Plenari de data 2 de juliol de 2019, 
publicat al BOPB de 18 de juliol de 2019  
  
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.- Qualificar com infraccions greus i lleus 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 
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perillosos, les faltes comeses; declarar-les provades i imposar les sancions que 
s’enumeren a continuació: 
 
1) Sr. Alexander Acosta López amb NIF núm. 46482479P va resultar ser propietari i/o 
conductor d’un gos de raça Stafforshire de nom Thor segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana. 
 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 2093 en data 06/06/2021 a les 
20:30 hores a Plaça Puigcerdà, varen advertir els fets sancionables, tipificables com 
les infraccions següents:   

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

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes als articles 7 
de la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99 de referència. 
 
2) Sr. Jordi Elian Loor Coveña, amb NIF. núm. 46992398V va resultar ser propietari i/o 
conductor d’un gos de raça Stafforshire de nom Gorgut segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 2083 en data 08/06/2021 a les 
00.30hores al carrer Córdoba, núm. 5, varen advertir els fets sancionables, tipificables 
com les infraccions següents:   

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

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes als articles 7 
de la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99 de referència. 
 
Segon.- Que es doni de baixa les liquidacions 170 i 171 incloses a la relació 
nº2021/00260, corresponents a: 

 
           PRINCIPAL 

REBUT NIF NOM DATA PROPOSTA BAIXA INICIAL 20% Bonificació 

170 46482479P ACOSTA LOPEZ ALEXANDER 03/03/2022 9.303,00 5.581,80 

171 46992398V LOOR COVEÑA JORDI ELIAN 03/03/2022 9.303,00 5.581,80 

   
Totals 18.606,00 11.163,60 
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Tercer.-  Que es procedeix a aprovar la relació 2023/00044, per un import total de 
18.606€ que modifica la liquidació prèvia acordada en la Proposta d’Acord de data 10 
de setembre de 2021, relació que es detalla a continuació: 

 
REBUT NIF NOM PRINCIPAL 

13 46482479P ACOSTA LOPEZ ALEXANDER 9.303,00 
14 46992398V LOOR COVEÑA JORDI ELIAN 9.303,00 

  
Totals 18.606,00 

 
 

Quart.- Advertir als interessats que la manca de pagament de la sanció assenyalada 
donarà lloc al seu cobrament mitjançant el procediment administratiu de 
constrenyiment. 
 
Cinquè.- Notificar el contingut d’aquest Acord i la liquidació adjunta als interessats a 
l’expedient amb referència GO-003-2021. 
 

... 
 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt tretzè.- Resoldre l’expedient sancionador GO-004-2021, Fase 2, 
qualificant com greus i lleus les infraccions comeses pels propietaris i/o 
conductors dels gossos considerats potencialment perillosos, i imposar les 
corresponents sancions. 
 

Resoldre l’expedient sancionador  
GO-004-2021, Fase 2 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
 
... 
 
Vistes les actes relacionades al punt primer de la part resolutiva d’aquest, aixecada 
per l’Agent de la Guàrdia Urbana, per incompliment del que disposa la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de incoació de l’expedient sancionador amb 
referència genèrica GO-004-2021, de data 29 d’octubre de 2021. 
 
Vistes les notificacions que consten a l’expedient i la publicació feta al BOE d’aquelles 
notificacions que no es van poder entregar personalment. 
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Vist l’informe de la Instructora de l’expedient incorporat a l’expedient.  
 
Atès que els animals identificats es poden considerar com gossos potencialment 
perillosos, donat que reuneixen els requisits definits a la Llei 10/1999, de 30 de juliol 
de referència.  
 
Atès que el posseïdor d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la 
persona propietària, tal i com preveu l’article 12 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de 
protecció dels animals, és responsable dels danys, dels perjudicis i de les molèsties 
que ocasioni a les persones, a les coses, a les vies i als espais públics i al medi natural 
en general, d’acord amb el que estableix la legislació civil aplicable. 
 
Atès que les faltes comeses són constitutives d’infraccions administratives previstes a 
l’article 7 de la dita Llei 10/99, de 30 juliol en concordança amb el que determina l’art. 
11.1 d’aquesta. 
 
Atès que els fets denunciats resulten suficientment acreditats d’acord amb l’art. 77 de 
la Llei 39/2015 d’un d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, en relació amb el que preveu l’art. 17.5 del RD 1398/93, 
de 4 d’agost, del Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat 
sancionadora. 
 
Atès el que disposen els articles 13.2.b) de la Llei 10/99, de 30 de juny, relatiu a la 
competència; d’acord amb el que disposen l'article 53 i següents, 66 i 137 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, en relació al que disposa l’art. 22 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, a la nova redacció donada per la Llei 
57/2003 de 16 de desembre.  
 
Atès el que disposa la Llei 39/2015 de 1 d’octubre de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, de 1 d’octubre de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per acord Plenari de data 2 de juliol de 2019, 
publicat al BOPB de 18 de juliol de 2019  
 
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.- Qualificar com infraccions greus i lleus 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 les sancions que 
s’enumeren a continuació: 
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1) Sra. Maria Gay Sunsi amb NIF núm. 47669772H va resultar ser propietària i/o 
conductora d’un gos de raça Rottweiler de nom Reina segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana. 

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

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

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i quatre greus previstes als articles 
7 de la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 12.304€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99 de referència. 
 

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

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

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

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes als articles 7 
de la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99 de referència. 
 
3) Sra. Carla Torres Lahuerta amb NIF. núm. 39414243V propietària i/o conductora 
d’un gos de raça Stafforshire de nom desconegut segons acta aixecada pels agents de 
la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 2027 i 4800 en data 25/07/2021 a les 
20:45 hores a la Plaça Esglesia s/n, varen advertir els fets sancionables, tipificables 
com les infraccions següents:   
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a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent,  
d) i  per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes als articles 7 
de la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99 de referència. 
 
Segon.- Que es doni de baixa les liquidacions 174, 175 i 177 incloses a la relació 
d’aprovació 2021/00384, corresponent a: 
  

NUMERO EXPEDIENT DATA ESTAT NIF NOM 
IMPORT 
INCIAL 

IMPORT 
BONIFICAT 

0000000175 GO-004-2021 17/08/2021 PENDENT 46462026W RUEDA GUIAMEZ JUAN JOSÉ 9.303,00 5.581,80 
0000000174 GO-004-2021 17/08/2021 PENDENT 47669772H GAY SUNSI MARIA 12.304,00 7.382,40 
0000000177 GO-004-2021 18/08/2021 PENDENT 39414243V TORRES LAHUERTA CARLA 9.303,00 5.581,80 

 
30.910,00 18.546,00 

        

 
 

Tercer.-  Que es procedeix a aprovar la relació 2022/00535, per un import total de 
30.910,00€ que modifica la liquidació prèvia acordada en la Proposta d’Acord de data 
29 d’octubre de 2021, relació que es detalla a continuació: 

 
NUMERO EXPEDIENT DATA ESTAT NIF NOM IMPORT INCIAL 
 0000000061 GO-004-2021 17/08/2021 PENDENT 46462026W RUEDA GUIAMEZ JUAN JOSÉ 9.303,00 
 0000000060 GO-004-2021 17/08/2021 PENDENT 47669772H GAY SUNSI MARIA 12.304,00 
 0000000062 GO-004-2021 18/08/2021 PENDNET 39414243V TORRES LAHUERTA CARLA 9.303,00 

 

30.910,00 

 
Quart.- Advertir als interessats que la manca de pagament de la sanció assenyalada 
donarà lloc al seu cobrament mitjançant el procediment administratiu de 
constrenyiment. 
 
Cinquè.- Notificar el contingut d’aquest Acord i la liquidació adjunta als interessats a 
l’expedient amb referència GO-004-2021. 
 

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



 10

Punt catorzè.- Estimar el recurs de reposició presentat per la senyora 
CANDELA DEL ÀGUILA REDÓ, contra l’acord de la Junta de Govern Local de 
data 2 de desembre de 2022, relatiu a l’expedient sancionador GO-009-2021, 
en estar referit a la tinença d’un gos que no es considera perillós. 
 

Estimar el recurs de reposició presentat  
per la senyora CANDELA DEL ÀGUILA REDÓ 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
 
... 
 
Vist que en data 01 d’abril de 2022, La Junta de Govern Local va acordar qualificar els 
fets consignats en l’acta de data 26 de novembre de 2021, emesa pels agents de la 
Guàrdia Urbana núm. 2204, oberta contra la Sra. Candela Del Àguila Redó amb núm. 
de DNI 49780246N, com a 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.  Es designava com a sanció imposada la de 
9.303,00 euros amb una bonificació en cas de pagament en període voluntari 
reconeixent els fets del 40% 5.581,80 euros, d’acord amb l’art. 11 de la dita Llei. 
 
Vist que en data 30 de desembre de 2022, la Sra. Candela del Àguila Redó, va 
interposar recurs potestatiu de reposició contra la Acord de 02 de desembre de 2022, 
que li va ser notificat el 23 de desembre de 2022, en el que aportava nou informe 
mèdic del Veterinari NEXO OHANA VET CASTELLDEFELS signat electrònicament per la 
Sra. M. Begoña Vélez Gálvez Col. 2003 i manifestava que es va rebutjar l’al·legació 
anterior i que adjunta nou informe més detallat de les característiques del seu gos, on 
s’exposa que:  
 
“La descripción física de “Paris” corresponde a un animal de tamaño medio. La 
cabeza es relativamente pequeña proporcionalmente al cuerpo y el cuello no es ni 
robusto ni musculosos, No tiene mandíbulas grandes y la boca no es amplia ni 
profunda, el pecho no es profundo, sin costillas arqueada. 
 
Las extremidades no son robustas sino más bien delgadas respecto al cuerpo. 
 
Es por esto que “Paris” se aleja de los parámetros físicos de una raza potencialmente 
peligrosa”.  
 
Demana que es tingui en compte i es pugi anul·lar la sanció. 
 
Atès el que preveu l’art. 123 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, els actes 
administratius que posen fi a la via administrativa poden ser recorreguts 
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potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els ha dictat, en el termini 
d’un mes des que l’interessat ha tingut coneixement. 
 
Atès que un cop interposat recurs, es va remetre l’expedient per l’emissió de  
l’informe oportú dels Agents de la Guàrdia Urbana intervinents, i vista la seva emissió 
el 19 de gener de 2023, que consta unit a les actuacions, el qual informa en el sentit 
de que una vegada llegides les al·legacions i vist l’informe veterinari rectifiquen els 
fets denunciats i no tenen inconvenient en anul·lar l’expedient. 
 
Atès els mitjans probatoris obrants a l’expedient tals com l’informe administratiu i 
recurs de reposició presentat,  es conclou que els fets denunciats han resultat 
rebatuts i per tant ha resultat acreditada la estimació de recurs de reposició presentat 
per la Sra. Candela Del Àguila Redó, al no ser el seu gos de raça potencialment 
perillosos. 
 
Atès el que disposen els articles 13.b) de la Llei 10/99, de 30 de juliol, 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, de 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 de 
febrer de 2023. 
 
Atès que l’exercici de les atribucions que l’article 13.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 el recurs potestatiu de reposició de la Sra. Candela Del Àguila Redó, 
deixant sense efecte l’acord de data 02 de desembre de 2022, per no ser un gos de 
raça potencialment perillosa, d’acord amb el que preveuen els art 7.2 i 7.3 de la Llei 
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10/1999, de 30 de Juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos.  
 
Segon.- Que es deixi sense efecte la liquidació 0000000071 de 9.303€, acordada per 
Acord de JGL de data 02 de desembre de 2022. 
 
Tercer.- Notificar el contingut d’aquest Acord als interessats a l’expedient amb 
referència  i a la Guàrdia Urbana. 
 

... 
 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Punt quinzè.- Desestimar les al·legacions presentades pel senyor ERICK 
MARCELO MINES CHIRINOS contra l’expedient sancionador GO-001-2022, 
per la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
 

Desestimar les al·legacions presentades  
pel senyor ERICK MARCELO MINES 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 

 
... 
 
Vist que en data 04 de novembre de 2022, la Junta de Govern Local va acordar incoar 
expedient sancionador pels fets consignats en l’acta de data 20 de febrer de 2022, 
despatxada contra el Sr. Erick Marcelo Mines Chirinos amb DNI 49882106M, per la 
comissió de tres infraccions greus i una lleu, el dia 20 de febrer de 2022, com a 
posseïdor d’un gos designat com potencialment perillós, per pertànyer a la raça 
Stafforshire de nom Teo, 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 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 17 de novembre de 2022, el Sr. Erick Marcelo Mines Chirinos, va 
presentar unes al·legacions contra l’Acord de 04 de novembre de 2022, mitjançant 
escrit lliurat al Registre general amb el núm. 49453 de 2022, en el que manifesta: 
 
No ser correcte el relat dels fets, que ell estava al pipican amb els seus dos gossos 
sense morrió i sense corretja, un d’ells es va escapar del pipi can perquè no tanca bé 
la porta i aquí es quan els agents el van arrestar, que aquest gos no es perillós segons 
diu el seu veterinari i que té 4 mesos. 
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Que segons Decret 328/1998 sobre cens e identificació de la Generalitat de 
Catalunya. Aquesta obligació està contemplada a la Ordenança General De 
Convivència Ciutadana de Cornella de Llobregat: Qualsevol persona, major d’edat i 
que es propietària d’un animal domèstic, té l’obligació de censar, dintre del termini de 
tres mesos, comptant des de la data de naixement, o de 30 dies, en cas d’adquisició 
del animal o canvi de residencia. No porta el suficient temps per poder censar-ho. 
Sol·licita que es procedeixi al sobreseïment de l’expedient. 
 
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 21 de 
novembre 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, tal com es detalla els agents van observar al conductor dels gossos 
consumint begudes alcohòliques i una cigarreta tipus ”porro” amb substancies 
estupefaents, denunciats en actes independents, en les condicions exposades, el 
conductor dels gossos, els tenia fora de control, sense lligar i amb un d’ells de 
tipologia GPP, fora del pipi can i sense cap tipus de documentació sobre els mateixos. 
 
Atès que els fets exposats en l’acta no han estat negats, sinó que la persona 
sancionada presenta unes al·legacions sense cap tipus de documentació que 
fonamenti el que declara, i queda constància de l’incompliment de les prescripcions la 
Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, resulten acreditats 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, per tant, la sanció queda fixada en 9.303€ per la suma de tres infraccions 
greus i una lleu, d’acord amb l’art. 11.1 de la dita Llei. 
 
Atès el que disposen els articles 13.b) de la Llei 10/99, de 30 de juliol, 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 01 de 
febrer de 2023. 
 
Atès que l’exercici de les atribucions que l’article 13.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.- Desestimar les al·legacions de la Sr. Erick Marcelo Mines Chirinos, i qualificar 
com tres infraccions greus i una lleu, portar el gos sense llicència municipal, sense 
cens, no tenir assegurança de responsabilitat civil i sense morrió i deslligat, obligatori 
en el moment dels fets, previst a l’article 7 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€.  
 
Segon.- Donar de baixa la liquidació anterior número 0000000041 que serà 
substituïda per la derivada de la sanció imposada per import definitiu de 9.303€. 
 
Tercer.- Aprovar la liquidació numero 0000000016 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 setzè.- Desestimar el recurs de reposició presentant pel senyor 
BOUSSAINE HICHAN contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 2 de 
desembre de 2022, relatiu a l’expedient sancionador GO-001-2021, per la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
 

Desestimar el recurs de reposició  
presentant pel senyor BOUSSAINE  
HICHAN 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
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... 
 
Vist que en data data 09 de juliol de 2021, La Junta de Govern Local va acordar 
qualificar els fets consignats en l’acta de data 23 d’abril de 2021, emesa pels agents 
de la Guàrdia Urbana núm. 3160, 4424, 4426,4428, 4776 i 4800, oberta contra el Sr.. 
Boussaine Hichan amb núm. de NIE YN4241572, com dues infracció greu 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.  Es designava com a sanció 
imposada la de 6.302 euros, d’acord amb l’art. 11 de la dita Llei.  
  
Vist que en data 21 de desembre de 2022, el Sr. Boussaine Hichan, va interposar 
recurs potestatiu de reposició contra la Acord de data 02 de desembre de 2022, que li 
va ser notificat el 20 de desembre de 2022, mitjançant escrit presentat al Registre 
general amb el núm. Núm. 23226, en el que aportava la documentació i manifestava 
no poder assolir la sanció i que ell passeja al gos per que la seva dona es queda amb 
la nena i treballa. 
 
Atès el que preveu l’art. 123 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, els actes 
administratius que posen fi a la via administrativa poden ser recorreguts 
potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els ha dictat, en el termini 
d’un mes des que l’interessat ha tingut coneixement. 
 
Atès que un cop interposat recurs, es va remetre l’expedient per l’emissió de  
l’informe oportú dels Agents de la Guàrdia Urbana intervinents, i vista la seva emissió 
el 30 de desembre de 2022., que consta unit a les actuacions, el qual informa en el 
sentit de que els agents van identificar a la persona passejant al gos categoria GPP, 
els hi sol·liciten la documentació i no presenta llicencia, assegurança i cens municipal 
motiu pel cual es realitza l’acta.  
 
Les al·legacions presentades no justifiquen la infracció comesa. L’agent es ratifica en 
la denuncia.  
 
Atès els mitjans probatoris obrants a l’expedient tals com l’informe administratiu i la 
documentació aportada,  es conclou que els fets denunciats no han resultat rebatuts 
mitjançant l’aportació de la documentació oportuna i per tant ha resultat acreditada 
la comissió de la infracció indiciàriament advertida, consta realitzat el comportament 
sancionable de manca de documentació que impedeixi la tinença de gossos 
potencialment perillosos. 
 
Atès el que disposen els articles 13.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, de 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 31 de 
gener de 2023. 
 
Atès que l’exercici de les atribucions que l’article 13.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 el recurs potestatiu de reposició del Sr. Boussaine Hichan, i 
confirmar l’acord de data 02 de desembre de 2022, de la Junta de Govern Local, en 
que es va acordar qualificar els fets consignats en l’acta de data 23 d’abril de 2021, 
emesa pels agents de la Guàrdia Urbana núm. 3160, 4424, 4426,4428, 4776 i 4800, 
oberta contra el Sr. Boussaine Hichan, amb núm. de NIE YN4241572, com a dues 
infracció greu 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 l’esmentat acord es designava com a quantia de la sanció imposada la 
de 6.302 euros, d’acord amb l’art. 11 de la dita Llei. 
 
Segon.- Que es deixi sense efecte la liquidació 000000007 de 6.302, acordada per 
Acord de JGL de data 02 de desembre de 2022. 
 
Tercer.- Aprovar la liquidació 0000000015 per un import definitiu de 6.302 €. 
 
Quart.- Notificar el contingut d’aquest Acord als interessats a l’expedient amb 
referència  i a la Guàrdia Urbana. 
 

... 
 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
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Punt dissetè.- Incoar expedients sancionadors, pel procediment abreujat, 
contra els propietaris i/o conductors dels gossos que consten a l’annex de 
l’expedient sancionador GO-005-2022. 
 

Incoar expedients sancionadors 
que consten a l’annex GO-005-2022 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
 
... 
 
Vistes les actes relacionades al document adjunt anomenat ANNEX  SANCIONS 
novembre 2022, aixecades per agents de la Guàrdia Urbana, per incompliment del 
que disposa la Llei 10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos i la llei 50/99, de 23 de setembre sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals potencialment perillosos. 
  
Atès que els animals identificats es poden considerar com gossos potencialment 
perillosos, donat que reuneixen els requisits definits al règim sancionador definit a la 
Llei 10/1999, de 30 de juliol de referència. 
 
Atès el que disposa l’article 64.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Atès que les faltes comeses són constitutives d’infraccions administratives previstes a 
l’article 7 de la dita Llei 10/99,  de 30 juliol, i que en  concordança amb el que 
determina l’art. 11.1 d’aquesta es pot sancionar per la comissió d'infraccions lleus i 
greus amb sanció de les quanties fixades a la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures 
fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les 
instal·lacions que incideixen en el medi ambient, publicada al DOGC núm. 8124, de 30 
d’abril de 2020, que afegeix una lletra, la g, a l’apartat 3 de l’article 7 de la Llei 10/99, 
del 30 de juliol citada i que modifica l’apartat 1 de l’article 10 de la mateixa Llei i 
l’apartat 1 de l’article 11 de la mateixa Llei. 
 
Atès que, de conformitat amb l’art. 85 si l’infractor reconeix la seva responsabilitat i si 
procedeix al pagament voluntari abans de la resolució de l’expedient, l’òrgan 
competent per resoldre el procediment aplicarà dues reduccions de, com a mínim, el 
20 % sobre l’import de la sanció proposta, essent aquests acumulables entre sí. Les 
esmentades reduccions, hauran d’estar determinades en la notificació d’iniciació del 
procediment i la seva efectivitat estarà condicionada al desistiment o renúncia de 
qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció. 
 
Atès que els fets denunciats resulten suficientment acreditats per la presumpció de 
veracitat que atribueix als Agents l’art. 77 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
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Atès el que disposen els articles 13.b) de la Llei 10/99, de 30 de juliol, relatiu a la 
competència; d’acord amb el que disposen l'article 53 i següents, 66 i 137 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, en relació al que disposa l’art.  22 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, a la nova redacció donada per la Llei 
57/2003 de 16 de desembre. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per acord Plenari de data 2 de juliol de 2019, 
publicat al BOPB de 18 de juliol de 2019  
 
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.- Incoar expedients sancionadors pel procediment abreujat contra els 
propietaris i/o conductors dels gossos que consten a l’Annex adjunt anomenat ANNEX  
SANCIONS novembre 2022, l'import de la liquidació inicial es fixa en CINQUANTA-
QUATRE MIL SET-CENTS TRENTA-VUIT euros (54.738,00€). 
  
Segon.- Nomenar Instructora d’aquests expedients la Cap de Programes de l’Alcaldia i 
que el règim de recusació de l’instructor es l’establert a l’article 24 de la Llei 40/2015 
de 1 d’octubre abans esmentada. 
  
Tercer.- Notificar als interessats del seu dret a presentar al·legacions contra la 
incoació del present expedient sancionador en un termini de 15 dies hàbils 
comptadors des de el dia següent al de la notificació de la present notificació ( art. 
82.2 Llei 39/2015 de 1 d’octubre) amb la possibilitat establerta a l’apartat 3 del 
mateix article i a la lletra f) de l’article 64 de la  mateixa norma, per poder manifestar 
la seva decisió de no realitzar al·legacions ni aportar nous documents o justificacions 
amb la qual cosa es donarà per realitzat el tràmit. 
 
Transcorregut aquest termini si no es formulen al·legacions, la denúncia que es 
notifica serà considerada proposta de resolució, que s’ elevarà a l’òrgan competent 
per a que dicti la corresponent resolució sancionadora. No obstant això, la Junta de 
Govern Local, acordarà el que estimi adient. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a l’interessat tot fent-li saber que, d’acord amb 
l’establert a l’article 64.2.d i 85 de la Llei 30/2015 de 1 d’octubre de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques pot reconèixer voluntàriament 
la seva responsabilitat, la qual cosa suposarà una reducció de l’import de les sancions 
que puguin derivar-se, de com a mínim un 20 %, sempre que l’interessat renunciï a 
qualsevol acció o recurs contra la sanció. Igualment podrà efectuar pagament 
voluntari, el que podrà derivar en una segona reducció acumulativa del 20%. El 
pagament de l’import reduït, dins el termini concedit per al·legacions sense efectuar-
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ne, suposarà la tàcita renúncia a exercir cap acció o recurs contra la sanció, 
esdevenint aquesta definitiva i admesa.  
 
ANNEX  SANCIONS novembre 2022 
 
1) Sra. Marina Luna Osuna amb NIF núm. 38109043K va resultar ser 
propietària i/o conductora d’un gos de raça mestís de nom Tyson segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 2223, 4974 i 2037 en data 
07/10/2022 a les 21:10 hores a l’Av. República Argentina, 20, varen advertir els fets 
sancionables, tipificables com les infraccions següents:   
 

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

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i quatre greus previstes als articles 
7 de la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 
12.304,00€, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 7.382,40€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 
 
2) Sr. Pedro Angel Cava Torrecilla amb NIF núm. 38441403P va resultar ser 
propietari i/o conductor d’un gos de raça Rottweiler de nom Zeus. 
Que va deixar abandonat el gos al domicili de l’antiga propietària i els agents varen 
portar el gos a la protectora. 
 
Que va ser citat varies vegades al propietari però aquest no va comparèixer en cap 
moment. 
 
Per tant, segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es 
relaciona, pels motius que s’expressen: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 1112 en data 22/10/2022 a les 12:40 
hores a  C. Castanyer, 8, varen advertir els fets sancionables, tipificables com les 
infraccions següents:   

 
a) Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
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Qualificar la falta comesa com a dues infraccions greus previstes als articles 7 de la 
Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 6.002,00€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 3.601,20€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 
3) Sr. Enrique Cortes Carbonell, amb NIF núm. 46556415E va resultar ser 
propietari i/o conductor d’un gos de raça Dog argentí de nom Kilen segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 2027 i 4718 en data 09/11/2022 a les 
22:30 hores a C. Mossèn Andreu, 66, varen advertir els fets sancionables, tipificables 
com les infraccions següents:   
 

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

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes als articles 7 
de la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303,00€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la Llei 10/99. 
 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,80€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 
4) Sr. Joaquin Javier Torres Jimenez, amb NIF núm. 46554457L va resultar ser 
propietari i/o conductor d’un gos de raça Stafforshire de nom desconegut segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 2083 i 2088 en data 16/11/2022 a les 
09:05 hores a la Pl. Rosa Sensat, varen advertir els fets sancionables, tipificables com 
les infraccions següents:   
 

a) Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal,  
a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) Portar el gos sense morrió i deslligat a la via o en un espai públic, 
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Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes als articles 7 
de la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303,00€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la Llei 10/99. 
 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,80€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 
5) Sra. Alexandra Badinos Castro, amb NIF núm. 48071030H va resultar ser 
propietària i/o conductora d’un gos de raça Stafforshire de nom desconegut segons 
acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 4720 en data 18/11/2022 a les 
03:38 hores a C. Garrofer, 2, posterior, varen advertir els fets sancionables, 
tipificables com les infraccions següents:   
 

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

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i quatre greus previstes als articles 
7 de la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 
12.304,00€, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la Llei 10/99. 
 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 7.382,40€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 
6) Sra. Katherine Chirinos Sipiran, amb NIF núm. 48063674E va resultar ser 
propietària i/o conductora d’un gos de raça Stafforshire de nom Teo segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 4720 en data 18/11/2022 a les 
00:40 hores a Pl. Del Sol, s/n, varen advertir els fets sancionables, tipificables com les 
infraccions següents:   
 

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

 
Una vegada revisada la nostre base de dades, consta que esta censat i que la Sra. 
Katherine Chirinos Sipirian te llicència per a la conducció de l’animal. 
 
Qualificar la falta comesa com a tres greus previstes als articles 7 de la Llei 10/99, de 
30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.003,00€, d’acord amb el que 
disposa l’art. 11.1 de la Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.401,80€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 
7) Sr. Anderson Stalin Cepeda Eras, amb NIF  núm. 49820285P va resultar ser 
propietari i/o conductor d’un gos de raça Stafforshire de nom Cabo segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 2088 i 4724 en data 21/11/2022 a les 
11:09 hores a C. Cristofor Llargues, 14, varen advertir els fets sancionables, 
tipificables com les infraccions següents:   
 

a) Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal,  
b) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
c) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
d) Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic, 

 
Tenint en compte que el gos es troba censat, qualificar la falta comesa com a tres 
infraccions greus previstes als articles 7 de la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, 
i notificar la sanció d’import 9.003,00€, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la 
Llei 10/99. 
 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.401,80€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 
8) Sr. Miquel Aguilera Padilla amb NIF núm. 47866559E va resultar ser 
propietari i/o conductor d’un gos de raça American Bully de nom Golfo segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 
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Els Agents amb números de carnet professional 1699 i 4973 en data 28/11/2022 a les 
20:30 hores a  C. Salvador Allende, 2, varen advertir els fets sancionables, tipificables 
com les infraccions següents:   
 

a) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
b) Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic, 
c) i portar, una persona, mes d’un gos potencialment perillós. 

 
Qualificar la falta comesa com a dues infraccions greus previstes als articles 7 de la 
Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 6.302,00€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la Llei 10/99. 
 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 3.601,20€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

9) Sr. Miquel Aguilera Padilla amb NIF núm. 47866559E va resultar ser 
propietari i/o conductor d’un gos de raça Stafforshire de nom Enzo segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 

 
Els Agents amb números de carnet professional 1699 i 4973 en data 28/11/2022 a les 
20:30 hores a  C. Salvador Allende, 2, varen advertir els fets sancionables, tipificables 
com les infraccions següents:   
 

a) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
b) Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic, 
c) i portar, una persona, mes d’un gos potencialment perillós. 

 
Qualificar la falta comesa com a dues infraccions greus previstes als articles 7 de la 
Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 6.302,00€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 3.601,20€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 
10) Sr. Miquel Aguilera Padilla amb NIF núm. 47866559E va resultar ser 
propietari i/o conductor d’un gos de raça Stafforshire de nom Omi segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 
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Els Agents amb números de carnet professional 1699 i 4973 en data 28/11/2022 a les 
20:30 hores a  C. Salvador Allende, 2, varen advertir els fets sancionables, tipificables 
com les infraccions següents:   
 

a) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
b) Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic, 
c) i portar, una persona, mes d’un gos potencialment perillós. 

 
Qualificar la falta comesa com a dues infraccions greus previstes als articles 7 de la 
Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 6.302,00€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la Llei 10/99. 
 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 3.601,20€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 
11) Sr. Jorge Galvan Castilla amb NIF núm. 47619658K va resultar ser propietari 
i/o conductor d’un gos de raça American Bully de nom Chicho segons acta aixecada 
pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 4641 i 2223 en data 30/11/2022 a les 
19:40 hores a  Av. Salvador Alende i Flor de nit, varen advertir els fets sancionables, 
tipificables com les infraccions següents:   
 

a) Portar el gos deslligat a la via o en un espai públic, 
 
Qualificar la falta comesa com a una infracció greu previstes als articles 7 de la Llei 
10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 3.001,00€, d’acord 
amb el que disposa l’art. 11.1 de la Llei 10/99. 
 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 1.800,60€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 
12) Sr. Abimael Ludwing Cargua Esparza amb NIE núm. Y10000099G va resultar 
ser propietari i/o conductor d’un gos de raça altres de nom Desconegut segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 4641 i 2223 en data 30/11/2022 a les 
19:11 hores a  Av. Salvador Alende, varen advertir els fets sancionables, tipificables 
com les infraccions següents:   
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a) Portar el gos deslligat a la via o en un espai públic, 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu greusprevistes als articles 7 de la 
Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 3.001,00€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la Llei 10/99. 
 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 1.800,60€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

... 
 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Punt divuitè.- Incoar diversos expedients sancionadors pel procediment 
abreujat, contra els propietaris i/o conductors dels gossos que consten a 
l’annex de l’expedient sancionador GO-006-2022. 
 

Incoar expedients sancionadors 
que consten a l’annex GO-006-2022 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
 
... 
 
Vistes les actes relacionades al document adjunt anomenat ANNEX  SANCIONS des-
gen 2022-23, aixecades per agents de la Guàrdia Urbana, per incompliment del que 
disposa la Llei 10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos i la llei 50/99, de 23 de setembre sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals potencialment perillosos. 
  
Atès que els animals identificats es poden considerar com gossos potencialment 
perillosos, donat que reuneixen els requisits definits al règim sancionador definit a la 
Llei 10/1999, de 30 de juliol de referència. 
 
Atès el que disposa l’article 64.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Atès que les faltes comeses són constitutives d’infraccions administratives previstes a 
l’article 7 de la dita Llei 10/99,  de 30 juliol, i que en  concordança amb el que 
determina l’art. 11.1 d’aquesta es pot sancionar per la comissió d'infraccions lleus i 
greus amb sanció de les quanties fixades a la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures 
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fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les 
instal·lacions que incideixen en el medi ambient, publicada al DOGC núm. 8124, de 30 
d’abril de 2020, que afegeix una lletra, la g, a l’apartat 3 de l’article 7 de la Llei 10/99, 
del 30 de juliol citada i que modifica l’apartat 1 de l’article 10 de la mateixa Llei i 
l’apartat 1 de l’article 11 de la mateixa Llei. 
 
Atès que, de conformitat amb l’art. 85 si l’infractor reconeix la seva responsabilitat i si 
procedeix al pagament voluntari abans de la resolució de l’expedient, l’òrgan 
competent per resoldre el procediment aplicarà dues reduccions de, com a mínim, el 
20 % sobre l’import de la sanció proposta, essent aquests acumulables entre sí. Les 
esmentades reduccions, hauran d’estar determinades en la notificació d’iniciació del 
procediment i la seva efectivitat estarà condicionada al desistiment o renúncia de 
qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció. 
 
Atès que els fets denunciats resulten suficientment acreditats per la presumpció de 
veracitat que atribueix als Agents l’art. 77 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Atès el que disposen els articles 13.b) de la Llei 10/99, de 30 de juliol, relatiu a la 
competència; d’acord amb el que disposen l'article 53 i següents, 66 i 137 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, en relació al que disposa l’art.  22 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, a la nova redacció donada per la Llei 
57/2003 de 16 de desembre. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per acord Plenari de data 2 de juliol de 2019, 
publicat al BOPB de 18 de juliol de 2019  
 
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.- Incoar expedients sancionadors pel procediment abreujat contra els 
propietaris i/o conductors dels gossos que consten a l’Annex adjunt anomenat ANNEX  
SANCIONS des-gen 2022-23, l'import de la liquidació inicial es fixa en SEIXANTA-CINC 
MIL TRES-CENTS UN euros (65.301,00€).  
 
Segon.- Nomenar Instructora d’aquests expedients la Cap de Programes de l’Alcaldia i 
que el règim de recusació de l’instructor es l’establert a l’article 24 de la Llei 40/2015 
de 1 d’octubre abans esmentada. 
  
Tercer.- Notificar als interessats del seu dret a presentar al·legacions contra la 
incoació del present expedient sancionador en un termini de 15 dies hàbils 
comptadors des de el dia següent al de la notificació de la present notificació ( art. 
82.2 Llei 39/2015 de 1 d’octubre) amb la possibilitat establerta a l’apartat 3 del 
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mateix article i a la lletra f) de l’article 64 de la  mateixa norma, per poder manifestar 
la seva decisió de no realitzar al·legacions ni aportar nous documents o justificacions 
amb la qual cosa es donarà per realitzat el tràmit. 
 
Transcorregut aquest termini si no es formulen al·legacions, la denúncia que es 
notifica serà considerada proposta de resolució, que s’ elevarà a l’òrgan competent 
per a que dicti la corresponent resolució sancionadora. No obstant això, la Junta de 
Govern Local, acordarà el que estimi adient. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a l’interessat tot fent-li saber que, d’acord amb 
l’establert a l’article 64.2.d i 85 de la Llei 30/2015 de 1 d’octubre de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques pot reconèixer voluntàriament 
la seva responsabilitat, la qual cosa suposarà una reducció de l’import de les sancions 
que puguin derivar-se, de com a mínim un 20 %, sempre que l’interessat renunciï a 
qualsevol acció o recurs contra la sanció. Igualment podrà efectuar pagament 
voluntari, el que podrà derivar en una segona reducció acumulativa del 20%. El 
pagament de l’import reduït, dins el termini concedit per al·legacions sense efectuar-
ne, suposarà la tàcita renúncia a exercir cap acció o recurs contra la sanció, 
esdevenint aquesta definitiva i admesa.  
 
ANNEX  SANCIONS des-gen 2022-23 
 
1) Sr. Jose Denis Ayala Arauco amb NIF núm. 49871882Q va resultar ser 
propietari i/o conductor d’un gos de raça Pit bull de nom Thor segons acta aixecada 
pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 2027 i 4713 en data 01/12/2022 a les 
22:55 hores a l’Av. Salvador Allende, 12, varen advertir els fets sancionables, 
tipificables com les infraccions següents:   
 

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

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i quatre greus previstes als articles 
7 de la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 
12.304,00€, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la Llei 10/99. 
 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 7.382,40€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
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2) Sr. William Ricardo Vera Zamora amb NIF núm. 49871907H va resultar ser 
propietari i/o conductor d’un gos de raça Stafforshire de nom Max segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 4426 en data 07/12/2022 a les 
23:30 hores a l’Av. Sant Ildefons, 17, varen advertir els fets sancionables, tipificables 
com les infraccions següents:   
 

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

 
 
Una vegada revisada la nostre base de dades consta que el seu gos esta censat i que 
el Sr. William Ricardo Vera Zamora te llicencia per la conducció de l’animal. 
 
Qualificar la falta comesa com a tres infracció greus previstes als articles 7 de la Llei 
10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.003,00€, d’acord 
amb el que disposa l’art. 11.1 de la Llei 10/99. 
 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 7.82,40€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 
3) Sra. Noemí Peregrin Gaztañaga amb NIF núm. 47896593J va resultar ser 
propietària i/o conductora d’un gos de raça Rotwailer de nom Queen segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 4972 en data 13/12/2022 a les 
03:35 hores a l’Av. Línia Elèctrica, 16, varen advertir els fets sancionables, tipificables 
com les infraccions següents:   
 

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

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i quatre greus previstes als articles 
7 de la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 
12.304,00€, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la Llei 10/99. 
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En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 7.382,40€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 
4) Juan Carlos Garcia Caro amb NIF núm. 44188302N va resultar ser propietari 
i/o conductor d’un gos de raça Stafforshire de nom Jack segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 480 en data 18/12/2022 a les 
20:00 hores a  C. Energia, 1, varen advertir els fets sancionables, tipificables com les 
infraccions següents:   
 

a) Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic, 
 
Qualificar la falta comesa com a una infracció greu previstes als articles 7 de la Llei 
10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 3.001,00€, d’acord 
amb el que disposa l’art. 11.1 de la Llei 10/99. 
 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 1.800,60€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 
5) Sr. Miguel Jurado Llopart, amb NIF  núm. 46576305V va resultar ser 
propietari i/o conductor d’un gos de raça Dog de Bordeus de nom Nara segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 480 en data 18/12/2022 a les 
20:05 hores a C. Silici, 9, varen advertir els fets sancionables, tipificables com les 
infraccions següents:   
 

a) Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal,  
b) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
c) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
d) Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic. 

 
Tenint en compte que aporta llicencia per a la conducció de l’animal i rebut de 
l’assegurança de responsabilitat civil, qualificar les faltes comeses com a una infracció 
greus i una lleu previstes als articles 7 de la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i 
notificar la sanció d’import 3.301,00€, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la Llei 
10/99. 
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En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 1.980,60€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 
6) Sr. Josua Guerra Ordoñez amb NIF núm. 46576305V va resultar ser 
propietari i/o conductor d’un gos de raça American Bully de nom desconegut. Donat 
que el seu gos va mossegar a dos persones, una d’elles menor d’edat i que les lesions 
per imprudència varen ser lleus, segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia 
Urbana que a continuació es relaciona, pels motius que s’expressen: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 2088 i 4973 en data 14/01/2023 a les 
14:25 hores a la Pl. Campfaso 2, varen advertir els fets sancionables, tipificables com 
les infraccions següents:   
 

a) Posseir i/o portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic. 
 
Qualificar la falta comesa com a una infracció greu prevista a l’articles 7 de la Llei 
10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 3.001,00€, d’acord 
amb el que disposa l’art. 11.1 de la Llei 10/99. 
 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 1.800,60€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 
7) Sr.  El Aissaoui Mohamed, amb NIE núm. X3306720X va resultar ser 
propietari i/o conductor d’un gos de raça stafforshire de nom Chanel segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 2027 i 4972 en data 18/01/2023 a les 
23:30 hores a C. Sant Lluis, 13, varen advertir els fets sancionables, tipificables com 
les infraccions següents:   
 

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

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i quatre greus previstes als articles 
7 de la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 
12.304,00€, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la Llei 10/99. 
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En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 7.382,40€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 
8) Sr. Hicham Boussaine, amb NIE núm. Y5816551A va resultar ser propietari 
i/o conductor d’un gos de raça Stafforshire de nom Max segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 4971 en data 16/10/2022 a les 
21:05 hores al C. Campfasso, 40, varen advertir els fets sancionables, tipificables com 
les infraccions següents:   
 

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

 
Tenint en compte que aporta identificació de microxip, qualificar la falta comesa com 
a una infracció lleu i tres greus previstes als articles 7 de la Llei 10/99, de 30 de juliol, 
de referència, i notificar la sanció d’import 9.303,00€, d’acord amb el que disposa 
l’art. 11.1 de la Llei 10/99. 
 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,80€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 
9) Sra. Maria Gay Sunsi, amb DNI núm. 47669772H va resultar ser propietària 
i/o conductora d’un gos de raça Rotweiler de nom Reina segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 4971 en data 25/10/2022 a les 
00:30 hores a C. Mossen Andreu 40, posterior,  varen advertir els fets sancionables, 
tipificables com les infraccions següents:   
 

a) Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal,  
b) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
c) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
d) Portar el gos sense morrió i deslligat a la via o en un espai públic, 
e) i per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 
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Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i quatre greus previstes als articles 
7 de la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 
12.304,00€, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la Llei 10/99. 
 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 7.382,40€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 
10) Sra. Andrea Achurra Suárez, amb DNI núm. 42298921N va resultar ser 
propietària i/o conductora d’un gos de raça Stafforshire/American Bully de nom 
Tom/Jumbo segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a 
continuació es relaciona, pels motius que s’expressen: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 4975 en data 26/10/2022 a les 
00:20 hores a C. Camelies, 1, varen advertir els fets sancionables, tipificables com les 
infraccions següents:   
 

a) Portar el gos sense morrió i deslligat a la via o en un espai públic, 
b) i per portar una persona, mes d’un gos potencialment perillós. 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció greu previstes als articles 7 de la Llei 
10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 3.001,00€, d’acord 
amb el que disposa l’art. 11.1 de la Llei 10/99. 
 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 1.800,60€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 
11) Sr. Luis Nuñez Estevez, amb NIF  núm. 46637191E va resultar ser propietari 
i/o conductor d’un gos de raça American Bully de nom Tiryon segons acta aixecada 
pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 4641 i 4718 en data 30/10/2022 a les 
09:00 hores a C. Josep Recort, varen advertir els fets sancionables, tipificables com les 
infraccions següents:   
 

a) Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal,  
b) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
c) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
d) Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic, 
e) i per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 
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Una vegada revisada la nostre base de dades consta que el seu gos esta censat. 
 
Qualificar la falta comesa com a quatre infraccions greus previstes als articles 7 de la 
Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 12.004,00€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la Llei 10/99. 
 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 7.382,40€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 
12) Sr. Manuel Rui Carcao amb NIE núm. X2700645P va resultar ser propietari 
i/o conductor d’un gos de raça amercian standford mestís de nom Dark segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 4724 i 4970 en data 03/11/2022 a les 
17:30 hores a  Pl. Europa, s/n, varen advertir els fets sancionables, tipificables com les 
infraccions següents:   
 

a) Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal  
b) I Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic. 

 
Qualificar la falta comesa com a dues infraccions greus previstes als articles 7 de la 
Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 6.002,00€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la Llei 10/99. 
 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 3.601,20€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 
13) Sr. Hassan Elomani Alaoui, amb NIE núm. YE5292408 va resultar ser 
propietari i/o conductor d’un gos de raça Stafforshire de nom King segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 4971 en data 16/10/2022 a les 
21:05 hores al C. Campfasso, 40, varen advertir els fets sancionables, tipificables com 
les infraccions següents:   
 

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

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i quatre greus previstes als articles 
7 de la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 
12.304,00€, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la Llei 10/99. 
 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 7.382,40€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

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

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
Tot seguit es fa avinent que hi ha assumptes que, tot i no ésser a l’Ordre del 
Dia, cal tractar atesa la seva urgència. Per això, i a proposta de l’Alcaldia-
Presidència, s’acorda per unanimitat declarar-los d’urgència, de conformitat 
amb el que disposa l’article 120 del Reglament Orgànic Municipal, i es passa a 
tractar els assumptes següents: 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓI 
 
Urgent primer. Assumir les despeses de defensa i representació dels senyors 
Antonio Balmón Arévalo i Antonio Martínez Flor i de la senyora Mª Luz 
Araujo Cantón, en l’acte judicial fixat pel dia 22 de març de 2023, a les 
Diligències Prèvies 822/2018-M, seguides al Jutjat d’Instrucció núm. 1 de 
Cornellà de Llobregat. 
 

Assumir les despeses de defensa i  
representació dels senyors Antonio  
Balmón Arévalo i Antonio Martínez  
Flor i de la senyora Mª Luz Araujo Cantón 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Economia i 
Administració, que textualment diu el següent: 
 
... 
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Atès que el Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Cornellà de Llobregat ha obert les Diligències 
Prèvies 822/2018-M, per denuncia de la mercantil Navadisc, s.l. en relació a l’execució 
dels acords presos al conveni signat en data 9 de juny de 2011 referent a l’expropiació 
de mutu acord entre l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i la mercantil Navadisc, 
s.l. i el Sr. Enrique Navarro Pagán. 
 
Vist que en data 17 de febrer de 2023, ha estat notificat el Tinent d’Alcalde de Política 
Territorial i Espai Públic, Sr. Antonio Martínez Flor  a través d’aquest Ajuntament per 
tal que en un termini de tres dies designi advocat que li defensi a les esmentades 
diligències per la possible comissió de diversos delictes de prevaricació i d’estafa 
processal, fixant-se pel proper dia 22 de març de 2023 a les 12.30 la declaració del 
denunciant. 
 
Atès que la denuncia presentada també s’adreça a l’Alcalde de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, Sr. Antonio Balmón Arévalo, i a l’arquitecta municipal, Sra. Mª 
Luz Araujo Cantón que ho era en el moment dels fets denunciats, els quals també han 
estat requerits judicialment. 
 
Atès que les diligències prèvies són una primera part de la instrucció que pot derivar 
en funció del resultat de  la investigació en altres procediments penals. 
 
Vist que tant l’alcalde com el tinent d’alcalde com a conseqüència de l’exercici dels 
seus càrrecs, en una actuació administrativa realitzada en el compliment de les 
funcions atribuïdes per les disposicions aplicables a la seva activitat com a tal 
membre de la Corporació. 
 
Atès que la defensa Judicial per l’Ajuntament dels regidors té el seu emparament 
legal a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local quan regula l’estatut del 
membres de les corporacions locals, en concret els art 78 i 75.4. 
 
Pel que fa a les despeses o costos derivats de processos penals en els quals resultin 
imputats membres de les Corporacions Locals derivats de l’exercici dels seus càrrecs, 
és d’esment la Sentència del Tribunal Suprem, Sala contenciosa administrativa de 4 
de febrer de 2002, en la qual, en relació amb aquesta matèria, va exposar, en el seu 
Fonament Jurídic Tercer, el següent: 
 
"Tractant-se de despeses de representació i defensa en un procés penal, la Corporació 
pot, fent ús de la seva autonomia local considerar-los com a indemnitzables a títol de 
despeses ocasionades en l'exercici de càrrec, sempre que no concorrin circumstàncies 
que obliguin a qualificar-los com a despeses realitzades en interès propi o a favor 
d'interessos aliens al general de l'entitat local. Per a això és necessari que es 
compleixin les següents exigències: 
 
a) Que hagin estat motivats per una inculpació que tingui el seu origen o causa 

directa en la intervenció del membre de la Corporació en una actuació 
administrativa o d'una altra índole realitzada en el compliment de les funcions 
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atribuïdes per les disposicions aplicables a la seva activitat com a tal membre de la 
Corporació o en compliment o desenvolupament d'acords dels òrgans d'aquesta. 
Aquestes despeses, ha d'entendre's, en principi, que es tracta de despeses 
generades en ocasió del exercici de les seves funcions, perquè la causa remota de 
la imputació penal radica en una conducta d'aquestes característiques. 

 
b) Que aquesta intervenció no hagi estat duta a terme amb abús, excés, desviació de 

poder o en convergència amb interessos particulars propis dels interessats o del 
grup polític o d'una altra índole al qual pertanyen susceptibles de ser discernits 
dels interessos de la Corporació, perquè en tal caso l'actuació no pot considerar-se 
com a pròpia de l'exercici de la funció, sinó com realitzada en interès particular, 
encara que externa o formalment no sigui així. 

 
c) Que es declari la inexistència de responsabilitat criminal per falta objectiva de 

participació o de coneixement en els fets determinants de la responsabilitat penal, 
la inexistència d'aquests o el seu caràcter lícit. D'haver-se contret responsabilitat 
criminal no pot entendre's que la conducta realitzada ho hagi estat en l'exercici de 
les seves funcions, sinó abusant d'elles. De no haver-se provat la falta de 
participació en fets penalment reprotxables, encara que concorrin causes 
subjectives d'exempció o d'extinció de la responsabilitat criminal, cal estimar, en 
atenció a les circumstàncies, que les despeses de defensa no dimanen de l'exercici 
de les funcions pròpies del càrrec, atès que no pot considerar-se com a tals 
aquelles que objectivament haguessin pogut generar responsabilitat criminal". 

 
Atès que la Sra. Mª Luz Araujo Cantón actualment no presta serveis en aquesta 
corporació per estar jubilada, però investigada com a conseqüència de l’exercici dels 
seu càrrec i funcions. 
 
Atès que la defensa judicial dels empleats públics té el seu emparament legal a l’art. 
14.f) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic (EBEP), en la virtut del qual els 
empleats públics tenen, entre els seus drets individuals, el de la defensa jurídica en els 
procediments que se segueixin davant qualsevol ordre jurisdiccional a conseqüència 
de l'exercici legítim de les seves funcions o càrrecs públics. En aquest sentint s’ha 
pronunciat la recent sentència 118/2021, de 17 març del 2021 del Jutjat Contenciós 
Administratiu 3 de la Ciutat de Melilla. 
 
Vist que l’Ajuntament de Cornellà té subscrit des de data 31 d’octubre de 2016 un 
contracte d’assegurances sobre persones i bens amb la societat Zurich Insurance PLC 
Sucursal en España, vigent en el moment que van tenir lloc els fets que han donat peu 
a l’apertura de la causa penal esmentada. A hores d’ara l’asseguradora ja s’ha obert 
el corresponent sinistre amb referència 5300950200.  
 
Atès que entre els assegurats es troben les autoritats i els empleats de l’Ajuntament 
de Cornellà. 
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Atès que el plec tècnic regulador de les pòlisses d’assegurances adjudicades a Zurich 
recull l’apartat 2.5 relatiu a la Fiança, defensa i representació, la possibilitat que el 
personal de l’Ajuntament pugui triar el seu propi advocat amb un límit per a les 
despeses de la defensa de 30.000, prèvia comunicació a la companyia asseguradora, 
en els procediments jurídics de qualsevol tipus, inclosos els criminals que se segueixin. 
 
Atès que és voluntat de l’Ajuntament fer ús d’aquesta opció, i en aquest sentit dur a 
terme la contractació del servei de defensa jurídica mitjançant el procediment 
corresponent i òrgan competent. 
 
Vista la trajectòria favorable del despatx Martell Abogados, S.C.P. en la defensa dels 
assumptes encarregats per aquesta Corporació, així com la seva disponibilitat per 
portar  a terme  la defensa  en els terminis tant breus que es disposa. 
 
Vista la conformitat dels denunciats a ser defensats pel despatx Martell Abogados, 
S.C.P. 
 
Vist l’informe emès al respecte per la Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos Jurídics. 
 
Atès que l’adopció del present 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, publicat al BOP de 18 de juliol de 
2019, com s’indica en el punt 4 en matèria processal, ja que és l’exercici d’accions 
judicials en defensa d’assumptes de competència plenària. 
 
Per tot això, el Tinent d’alcalde d’Economia i Administració  proposa a la Junta de 
Govern l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Assumir la defensa del Sr. Antonio Balmón Arévalo, Sr. Antonio Martínez Flor 
i a la Sra. Mª Luz Araujo Cantón en l’acte fixat el dia 22 de març de 2023 en el qual 
està prevista la declaració del denunciant Navadisc, S.L. representada per la seva 
administradora Carolina Navarro Pagán a les les Diligències Prèvies 822/2018-M 
seguides al Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Cornellà de Llobregat. 
 
Segon.- Designar al despatx Martell Abogados, S.C.P. liderat per l’advocat Cristóbal 
Martell Pérez-Alcalde, per la defensa dels denunciats a  l’acte fixat el dia 22 de març 
de 2023 esmentat. 
 
Tercer.- Designar com a Procurador als Tribunals, al senyor Jesús Bley Gil, qui 
assumirà la representació dels denunciats. 
 
Quart.- Assumir les despeses derivades de la defensa  i representació de les persones 
denunciades en les diligencies objecte d’aquesta designa. 
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Cinquè.- Fer saber a la societat Zurich Insurance PLC Sucursal en España que a les 
Diligències Prèvies 822/2018 que se segueixen davant el Jutjat d’Instrucció núm.1 de 
Cornellà de Llobregat, contra les persones esmentades indicades, es farà ús de la 
facultat d’elecció de la pròpia defensa, d’acord amb el que preveu el plec tècnic que 
regeix el contracte d’assegurances al que s’ha fet referència a la part expositiva 
d’aquest acord, fent-se càrrec l’asseguradora, de les despeses que es generin fins el 
límit del 30.000€ indicat al plec, excepte que es declari la responsabilitat criminal dels 
investigats. 
Sisè.- Procedir a la contractació dels serveis de defensa mitjançant el procediment 
corresponent i òrgan competent, en el cas de continuar les actuacions judicials més 
enllà del dia 22 de març de 2023. 
 
Setè.- Comunicar el present acord al Sr. Antonio Balmón Arévalo, Sr. Antonio 
Martínez Flor i a la Sra. Mª Luz Araujo Cantón, pel seu coneixement i efectes. 
 
Vuitè.- Notificar el present acord al despatx Martell Abogados, S.C.P. 
 

... 
 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES MEDIAMBIENTALS I COMUNITÀRIES   
 
Urgent segon.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Cornellà i FEMAREC, S.C.C.L., pel desenvolupament de la 
programació de les accions formatives que la Fundació PACO PUERTO 
realitza en el marc de l’Ordre TSF/30/2020, d’11 de març, per a l’ocupació 
per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la 
Formació Contínua de Catalunya. 
 

Aprovar la subscripció d’un conveni de  
col·laboració entre l’Ajuntament de  
Cornellà i FEMAREC, S.C.C.L. 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Polítiques 
Mediambientals i Comunitàries, que textualment diu el següent: 
 
... 
 
Atès les bases de col·laboració entre l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i 
FEMAREC SCCL, en el desenvolupament de la programació d’Accions formatives que 
FEMAREC SCCL 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 profesional per a l’ocupació per 
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a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació 
Contínua de Catalunya (DOGC núm. 8086 – publicat el 16 de març de 2020).  
 
Atès que FEMAREC SCCL 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.  
 
Donat 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, i el projecte es una eina, per tal de 
facilitar la ocupabilitat i/o les competències professionals dels participants basat 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, i es compromet a la 
derivació de persones ateses als diferents projectes i serveis que es presten des del 
departament de Polítiques d’Ocupació, al seguiment de la impartició de la formació 
de les persones derivades i a donar a conèixer les accions formatives a l’equip tècnic 
del departament i a les persones usuàries de la Borsa de Treball de l’Ajuntament.  
 
Atès que les parts signants veuen la necessitat de conveniar aquesta oferta formativa 
en el marc d’una col·laboració público-privada, responent així a la necessitat d’oferir 
noves ofertes de formació que millorin la ocupabilitat i/o les competències 
professionals, així de millora de l’eficiència de la gestió pública i la facilitació de posar 
a disposició de la ciutadania els mitjans i serveis públics i contribuint a la realització 
d’activitats d’utilitat publica  
 
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. 
 
Vist que FEMAREC SCCL es compromet a aceptar la impartició grtuïta d’aquestes 
formacions per a les persones ateses en el marc de l’execucció dels projectes i serveis 
per la inserció laboral que es desenvolupen des de l’Ajuntament. 
 
Atès que FEMAREC SCCL assumeix atenent a les seves pròpies fonts de finançament 
els possibles costos derivats de l’acció objecte del present conveni.  
 
Vist 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. 
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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 prevista a 
l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim  jurídic del sector públic i 
l’Informe del Cap Administratiu d’Educació, Família, Política Social, Ocupació i Salut 
Pública. 
 
Vist que es donen raons d’urgència de l’expedient. 
 
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 la subscripció del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Cornellà i FEMAREC SCCL en el desenvolupament de la programació d’Accions 
formatives que Fundació Paco Puerto 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 
profesional per a l’ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el 
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i facultar al senyor Sergio Gómez 
Márquez, regidor delegat de Polítiques Comunitàries, adscrit a l’Àrea de Polítiques 
Mediambientals i Comuntàries, per a la seva formalització, mitjançant la subscripció 
del document, el text literal del qual figura al final del present acord. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a les restants parts signants de l’addenda, pel seu 
coneixement i efectes. Així com a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de la Presidència 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, 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, mitjançant comunicació 
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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 de 
Polítiques Socials i Comunitàries. 
  
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT I 
FEMAREC  
 
A Cornellà de Llobregat, 
  
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 del Decret d’Alcaldia 
2436/2021, facultat per aquest acte per l'acord adoptat per la Junta de Govern Local 
en sessió de data 11 de juny de 2021, assistida per la Secretària General de 
l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, Sra. ....................................., 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./sra. ___________, amb DNI número ______, actuant en nom i 
representació de FEMAREC, entitat amb seu a ___________________  i proveïda de 
N.I.F __________; intervé en la seva qualitat de ________ 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. 
 
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 FEMAREC 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 de la ocupabilitat de les persones 
usuàries de la Borsa de Treball de l’Ajuntament.  
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Tercer.- Que FEMAREC 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 FEMAREC 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:  
 
1. COMUNICAR a FEMAREC 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.  
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3. Donar a CONÉIXER 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, FEMAREC es compromet a: 
 

1. INCLOURE a les formacions objecte del present conveni a les persones derivades 
per part del’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.  
 
FEMAREC 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 FEMAREC, als 
efectes d’implementació, seguiment i control d’actuacions de l’objecte del conveni. 
 
Al final de les mateixes FEMAREC haurà de presentar, els documents que acreditin la 
efectiva participació de les persones derivades a les accions formatives objectes del 
present conveni.  
 
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. 
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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 
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. 
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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 
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 
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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: ............................. 
Tècnica de referència: ............................... 
 
 Per a FEMAREC 
Atenció: Patricia Garcia Ruiz  
Adreça: C/ Torrent de l’Estadella, 46 08030 Barcelona  
Correu electrònic: .................................  
Tècnic/a de referència: ................................... 
 
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.  
 
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 
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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 
personadesignada per cadascuna de les parts. Aquesta comissió farà el seguiment, 
vigilància icontrol de l’execució del conveni i els compromisos adquirits pels signants, i 
es reunirà apetició de qualsevol de les parts per resoldre els problemes 
d’interpretacions icompliment 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 la subscripció d’un conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Cornellà i la Fundació PACO PUERTO, en el 
desenvolupament de la programació d’Accions formatives que aquesta 
Fundació realitza en el marc de l’Ordre TSF/30/2020, d’11 de març, per a 
l’ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci 
per a la Formació Contínua de Catalunya. 
 

Aprovar la subscripció d’un conveni de  
col·laboració entre l’Ajuntament de 
Cornellà i la Fundació PACO PUERTO 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Polítiques 
Mediambientals i Comunitàries, que textualment diu el següent: 
 
... 
 
Atès les bases de col·laboració entre l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i la 
Fundació Paco Puerto, en el desenvolupament de la programació d’Accions 
formatives que FUNDACIÓ PACO PUERTO 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 
profesional 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 de 2020).  
 
Atès que aquesta Fundació és una institució sense ànim de lucre, la missió de la qual  
consisteix a millorar les oportunitats de desenvolupament de les persones mitjançant 
projectes de formació ocupacional, i es compromet a acceptar 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 d’aquest 
Ajuntament,  consensuant els terminis i els criteris de selecció i realització amb 
aquest.  
 

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT 

 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x

FEMAREC SCCL 

 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Donat 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, i el projecte es una eina, per tal de 
facilitar la ocupabilitat i/o les competències professionals dels participants basat 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, i es compromet a la 
derivació de persones ateses als diferents projectes i serveis que es presten des del 
departament de Polítiques d’Ocupació, al seguiment de la impartició de la formació 
de les persones derivades i a donar a conèixer les accions formatives a l’equip tècnic 
del departament i a les persones usuàries de la Borsa de Treball de l’Ajuntament.  
 
Atès que les parts signants veuen la necessitat de conveniar aquesta oferta formativa 
en el marc d’una col·laboració público-privada, responent així a la necessitat d’oferir 
noves ofertes de formació que millorin la ocupabilitat i/o les competències 
professionals, així de millora de l’eficiència de la gestió pública i la facilitació de posar 
a disposició de la ciutadania els mitjans i serveis públics i contribuint a la realització 
d’activitats d’utilitat publica  
 
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. 
 
Vist que la Fundació Paco Puerto es compromet a aceptar la impartició grtuïta 
d’aquestes formacions per a les persones ateses en el marc de l’execucció dels 
projectes i serveis per la inserció laboral que es desenvolupen des de l’Ajuntament. 
 
Atès que la Fundació Paco Puerto ssumeix atenent a les seves pròpies fonts de 
finançament els possibles costos derivats de l’acció objecte del present conveni.  
 
Vist 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 prevista a 
l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim  jurídic del sector públic i 
l’Informe del Cap Administratiu d’Educació, Família, Política Social, Ocupació i Salut 
Pública. 
 
Vist que es donen raons d’urgència de l’expedient. 
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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 la subscripció del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Cornellà i per la Formació i l’estudi PACO PUERTO en el desenvolupament de la 
programació d’Accions formatives que Fundació Paco Puerto 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 profesional per a l’ocupació per a persones treballadores ocupades, que 
promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i facultar al senyor 
Sergio Gómez Márquez, regidor delegat de Polítiques Comunitàries, adscrit a l’Àrea 
de Polítiques Mediambientals i Comuntàries, per a la seva formalització, mitjançant la 
subscripció del document, el text literal del qual figura al final del present acord. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a les restants parts signants de l’addenda, pel seu 
coneixement i efectes. Així com a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de la Presidència 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, 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, 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 de 
Polítiques Socials i Comunitàries. 
   
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT I 
FUNDACIÓ PER LA FORMACIÓ I L'ESTUDI PACO PUERTO 
 
A Cornellà de Llobregat,  
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REUNITS 
 
D'una part el 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 del Decret d’Alcaldia 
3622/2019, de 30 de setembre, facultada per a aquest acte per l'acord adoptat per la 
Junta de Govern Local en sessió de data 19 de març de 2021, assistida per la 
Secretària General de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, Sra. 
......................................, 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 FUNDACIÓ PER LA FORMACIÓ I L’ESTUDI PACO PUERTO, entitat 
amb seu a Barcelona, Via Laietana, 16, 8a planta  i proveïda de N.I.F. G61676128 
(d'ara endavant, FUNDACIÓ PACO PUERTO o FUNDACIÓ indistintament). Intervé en la 
seva qualitat de Cap de Recursos d'aquesta, facultat per a aquest acte en virtut de 
l’escriptura de poders protocol n.34 de data 04/01/2008 davant el notari 
................................... 
 
En endavant, l'AJUNTAMENT i FUNDACIÓ podran ser denominats conjunta i 
indistintament com les PARTS i de manera individual com la PART. 
 
L’ajuntament de Cornellà de Llobregat i actua 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 la seva part, la Fundació Paco Puerto actua com a entitat privada dedicada a la 
Formació Professional per a l’Ocupació, amb capacitat legal d’obrar i acomplint els 
estatuts de la seva constitució. 
 
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. 
 
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. 
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Segon.- Que FUNDACIÓ PACO PUERTO 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 FUNDACIÓ PACO PUERTO vol comptar amb la col·laboració de 
l'AJUNTAMENT en l'àrea d'Ocupació per a fomentar la participació de persones 
desocupades o que vulguin millorar la seva ocupabilitat en projectes d'innovació 
social per a l'ocupació. 
 
Quart.- Que les PARTS estan fermament compromeses amb la inserció laboral de les 
persones desocupades i 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 FUNDACIÓ PACO PUERTO 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). 
 
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:  
 
1. COMUNICAR a la FUNDACIÓ el conjunt de persones derivades per a la impartició 

de les formacions anteriorment citades.  
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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, FUNDACIÓ PACO PUERTO es compromet a: 
 
1. INCLOURE a les formacions objecte del present conveni a les persones derivades 

per part del’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’ altaals 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.  
 
La FUNDACIÓ PACO PUERTO 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.  
 
La quantificació de recursos econòmics de les accions formatives objecte del present 
conveni, variarà en funció de les persones derivades i de la durada de les formacions 
ofertades per la FUNDACIÓ PACO PUERTO finançades pel Consorci de Formació 
Continua de Catalunya, com a entitat beneficiaria de la convocatòria regulada per la 
RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2022, per la qual s'obre la convocatòria de 2022 
dels programes de formació professional per a l'ocupació, d'especialitats de l'oferta 
de formació no formal, per a persones treballadores ocupades, que promou el 
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (ref. BDNS 648938). 
 
Per tal d’establir el cost mínim, es podria estimar que la quantia que la FUNDACIÓ 
PACO PUERTO podria destinar a la formació de les persones derivades per part de 
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l’Ajuntament de Cornellà, és de 42.000€ (sempre assumida en el marc del Programa 
de Formació Professional que promou el Consorci de Formació Continua, per 
l’ocupació del qual són beneficiaris) 
 
Aquesta és només una estimació calculada amb el màxim de persones que 
l’Ajuntament podria derivar a la FUNDACIÓ PACO PUERTO en el marc del projecte 
30Plus, multiplicada pel número d’hores mínimes de formació que s’exigeix que han 
de realitzar, en un preu hora mitjà de 60€/h. 
 
QUARTA.- Relació entre les parts 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat serà l’única interlocutora amb la FUNDACIÓ 
PACO PUERTO, als efectes d’implementació, seguiment i control d’actuacions de 
l’objecte del conveni. 
 
Al final de les mateixes la FUNDACIÓ PACO PUERTO haurà de presentar, els 
documents que acreditin la efectiva participació de les persones derivades a les 
accions formatives objectes del present conveni.  
 
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 dotze 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 
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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 
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.  
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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 
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: .................................. 
Tècnica de referència: ................................. 
 
 Per a FUNDACIÓ PER LA FORMACIÓ I L’ESTUDI PACO PUERTO 
Atenció: Fundació per la Formació i l’Estudi Paco Puerto 
Adreça: Via Laietana, 16, 8a planta (08003 – Barcelona) 
Correu electrònic: ...................................... 
Tècnic/a de referència:.......................................... 
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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.  
 
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. 
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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 
personadesignada per cadascuna de les parts. Aquesta comissió farà el seguiment, 
vigilància icontrol de l’execució del conveni i els compromisos adquirits pels signants, i 
es reunirà apetició de qualsevol de les parts per resoldre els problemes 
d’interpretacions icompliment 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
... 

 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 

  

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x 

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

FUNDACIÓ PER LA FORMACIÓ I L’ESTUDI 
PACO PUERTO 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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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 10 de març 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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