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JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACTA NÚM. 4/2019
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 22 DE
FEBRER DE 2019.

A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les nou hores i trenta minuts,
del dia 22 de febrer de dos mil dinou, 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, el Secretari Accidental.
ASSISTENTS

Alcalde

Sr.

Antonio Balmón Arévalo

Primer Tinent d'Alcalde

Sr.

Antonio Martínez Flor1

Tinents i Tinentes d'Alcalde

Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.

Emilia Briones Matamales
Manuel Ceballos Morillo
Rocío García Pérez
Sergio Fernández Mesa1
Montserrat Pérez Lancho

Secretari Accidental

Sr.

Jesús Chacón Murillo

Interventor

Sr.

Juan Ramón Sagalés Guillamón

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA
Secretària General
1

Sra.

S’incorpora a l’inici del punt 5

1

Carmen Alonso Higuera

Per l’Alcaldia-Presidència, es declara oberta la sessió, i es passa a despatxar
els assumptes que integren l’Ordre del Dia i que són els que s’indiquen a
continuació:

COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE

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’AlcaldiaPresidència, 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 GOVERNANÇA
Urgent primer.- Denunciar i liquidar els convenis de col.laboració subscrits
amb l’Escola d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna de la Universitat Ramon
Llull, aprovats en data 12 de novembre de 2003 i 30 d’abril de 1997, i
aprovar la subscripció del conveni de cooperació educativa entre la Facultat
de Ciències de la Salut Blanquerna, integrada en la Universitat Ramon Llull i
aquest Ajuntament, per a la realització de les pràctiques acadèmiques
externes dels estudiants universitaris.
Denunciar i liquidar els convenis
subscrits amb l’Escola d’Infermeria
Blanquerna i subscriure un de nou

Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Economia i Governança,
que textualment diu:
...
Vista la proposta presentada per la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna,
integrada en la Universitat Ramon Llull, de formalitzar un conveni marc de cooperació
educativa amb l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per al desenvolupament de
pràctiques acadèmiques externes dels diferents ensenyaments que ofereix la facultat.
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Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 12 de novembre de 2003,
va aprovar la subscripció del conveni marc de col·laboració per a la realització de
pràctiques curriculars amb estudiants de l’Escola d’Infermeria i Fisioteràpia
Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.
Atès que l’ Ajuntament està interessat en col·laborar i participar en la formació dels
estudiants universitaris, amb la finalitat de completar l’aprenentatge teòric i pràctic
dels diferents projectes formatius i programes de pràctiques.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions Plenàries acordades per aquest Ajuntament en sessió
plenària el 2 de juliol de 2015, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, de data 13 d’agost de 2015, el President de la Comissió Informativa d’
Economia i Innovació proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent

ACORDS
Primer.- Denunciar i liquidar els anteriors convenis de col·laboració subscrits amb la
l’Escola d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, aprovats
en data 12 de novembre de 2003, i en data 30 d’abril de 1997, amb efectes del dia 31
de desembre de 2018.
Segon.- Aprovar la subscripció del conveni de cooperació educativa entre la Facultat
de Ciències de la Salut Blanquerna, integrada en la Universitat Ramon Llull i
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per a la realització de les pràctiques
acadèmiques externes dels estudiants universitaris, i facultar al senyor Sergio
Fernández Mesa, Tinent d’Alcalde d’Economia i Governança, perquè, assistit de la
Secretària General, senyora Carmen Alonso Higuera, procedeixi a la seva
formalització, mitjançant la subscripció del document següent:

CONVENI MARC DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE LA FUNDACIÓ BLANQUERNA DE
LA UNIVERSITAT RAMON LLULL I L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER
COL·LABORAR EN LA FORMACIÓ DELS ESTUDIANTS DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE
LA SALUT BLANQUERNA
Barcelona, …............
REUNITS
D’una part, la Dra. Concepción Mestres Miralles amb domicili a efectes d’aquest
conveni a Barcelona, carrer Padilla 326-332, i amb D.N.I 35004387C actua com a
Degana de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, facultat integrada en la
UNIVERSITAT RAMON LLULL (URL), d’acord amb l’escriptura de poder amb data de 16
de setembre de 2016, notari de Barcelona Sr. Miguel Ángel Campo Güerri, amb núm.
de protocol 3042, en nom i representació de la FUNDACIÓ BLANQUERNA, fundació
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canònica constituïda en escriptura pública de data 12 d’abril de 1988, davant el
Notari de Barcelona, Sr. D. Elías Campo i Villegas, núm. 2224 i inscrita en el Registre
d’Entitats Religioses de la Direcció General d’Assumptes Religiosos amb el núm.
000286, amb domicili a efectes del present conveni a Barcelona, carrer Padilla 326332, i amb i C.I.F núm.: R.5800622B (en endavant la Facultat).
De l’altra, el Sr. Sergio Fernández Mesa, Tinent d’Alcalde d’Economia i Governança,
com a representant de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (en endavant l’entitat
col·laboradora), amb NIF P0807200A, ubicada a la Plaça de l’Església s/n, de Cornellà
de Llobregat, amb codi postal 08940 i telèfon 933770212. Facultat en virtut de l’acord
adoptat per la Junta de Govern Local de data______________i amb l’assistència de la
Sra. Carmen Alonso Higuera, Secretaria General d’aquest Ajuntament, als efectes de
fe pública previstos per l’article 3.2 del Reial Decret 128/2018, que dóna fe de l’acte.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal suficient per subscriure el present
conveni de col·laboració, per la qual cosa
MANIFESTEN
I. Que la Facultat inclou en totes les titulacions oficials de grau i màster universitari
així com també en alguns dels seus títols propis, la realització de pràctiques externes
que permeten als estudiants aplicar els coneixements teòrics a la pràctica, incorporar
els valors professionals i desenvolupar les competències essencials de la professió.
Així mateix, les titulacions de grau contemplen l'elaboració d'un treball de fi de grau
(TFG) i les de màster, un treball de fi de màster (TFM).
II. Que l’entitat col·laboradora està interessada en col·laborar com a centre associat a
la URL, a fi d’afavorir que els estudiants de la Facultat desenvolupin competències per
a l’exercici de la professió que els facilitin la inserció en el mercat de treball i per tant,
a rebre estudiants per a fer les pràctiques esmentades.
III. Que l’entitat col·laboradora manifesta que aquest conveni té validesa per a totes
les unitats, serveis, departaments i altres estructures organitzatives que en formen
part, que es concretaran anualment mitjançant els ANNEXOS 1 i 3 al present
document de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques
externes (Documents de sol·licitud i notificació d’assignació de places de pràctiques).
IV. Que aquest conveni està reglamentat pel RD 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es
regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris; pel RD
1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d’inclusió
en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en
programes de formació; i pel RD-Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures
urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència.
I per tot això, acorden formalitzar aquest Conveni Marc de cooperació educativa, amb
subjecció a les següents:
CLÀUSULES
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Primera.- Objecte del conveni
L'objecte d'aquest conveni és regular la col·laboració entre la Facultat i l’entitat
col·laboradora per tal que els i les estudiants de la Facultat de grau i postgrau
(màsters i títols propis) puguin realitzar pràctiques acadèmiques externes, curriculars
o extracurriculars, a l’entitat col·laboradora.
En el cas que la col·laboració entre les parts s'estengui als treballs de fi de grau o fi de
màster que es duguin a terme a l’entitat col·laboradora, aquest conveni també els
servirà d'empara, atesa la coincidència de requeriments entre les pràctiques i els
treballs de fi de grau i fi de màster a l'empresa. Si fos necessari, s'adjuntaran en
annex/os condicions específiques referides a aquests treballs.
Abans de l’inici de cada curs acadèmic, l’entitat col·laboradora rebrà l’ANNEX 1 al
conveni marc de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques
externes. SOL·LICITUD DE PLACES AL CENTRE DE PRÀCTIQUES, on constaran el
nombre de places en les diverses unitats/serveis, així com els períodes i torns
sol·licitats pel següent curs acadèmic.
Amb caràcter previ a la realització de les seves pràctiques en l’entitat col·laboradora,
l’estudiant, un responsable de pràctiques de la Facultat i un responsable de
pràctiques de l’entitat col·laboradora signarà per triplicat un Annex individual a
aquest conveni (ANNEX 2 al conveni marc de cooperació educativa per a la realització
de pràctiques acadèmiques externes: DOCUMENT D'INSCRIPCIÓ DE L'ESTUDIANT AL
PROGRAMA DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES ACORDAT ENTRE LA
FUNDACIÓ BLANQUERNA I L’HOSPITAL ASSOCIAT/ CENTRE ASSOCIAT), amb indicació
de si l'alumne/a realitzarà pràctiques curriculars o extracurriculars, i/o treballs de fi
de grau i fi de màster. L'annex contindrà, entre d'altres dades: el nom del l’alumne/a,
el projecte formatiu, el calendari, l’horari de l'activitat i règim de permisos, les
assegurances, i la informació referida al tractament de les seves dades personals.
També formarà part del contingut d’aquest document el compromís de l’estudiant de
confidencialitat, en el marc de l’estricte compliment de la normativa en matèria de
propietat intel·lectual, industrial i de protecció de dades de caràcter personal i el dret
a la intimitat del pacient, així com la manifestació del seu consentiment exprés a la
cessió de les seves dades personals per part de la Fundació Blanquerna a l’entitat
col·laboradora, per tal de poder desenvolupar les pràctiques externes.
Segona.- Termes generals de la col·laboració i projecte formatiu
Les pràctiques realitzades pels estudiants, tant curriculars com extracurriculars, es
consideren part integrant dels estudis acadèmics. En conseqüència, no impliquen
l'existència de cap relació laboral entre l'estudiant i els centres on facin les pràctiques
ni amb la Fundació Blanquerna, i no comporten la incorporació a cap lloc de treball ni
impliquen prestació de serveis.
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Durant l'estada en pràctiques a l’entitat col·laboradora, els/les estudiants han de dur
a terme les tasques descrites al projecte formatiu que fixarà els objectius educatius i
els resultats d’aprenentatge per tal de completar l'aprenentatge adquirit en la
formació acadèmica i obtenir experiència laboral. Tot l’anterior queda recollit en el
programa de l’assignatura de pràctiques publicat a la web de la Facultat i actualitzat
anualment, així com en el dossier de pràctiques de l’estudiant, documents del quals es
fa esment en l’ANNEX 2 al conveni marc de cooperació educativa per a la realització
de pràctiques acadèmiques externes. DOCUMENT D'INSCRIPCIÓ DE L'ESTUDIANT AL
PROGRAMA DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES ACORDAT ENTRE LA
FUNDACIÓ BLANQUERNA I L'ENTITAT COL•LABORADORA.
L’entitat col·laboradora i la Facultat establiran els períodes i els horaris propis de
l'estada de pràctiques de l’estudiant, que es procurarà que siguin compatibles amb
l'activitat acadèmica, formativa i de representació i participació de l'estudiant a la
Universitat.
L’entitat col·laboradora ha de respectar el dret a la propietat intel·lectual i industrial
de l'estudiant en els termes establerts en la legislació reguladora de la matèria.
Igualment, ha de disposar dels recursos i mitjans necessaris per facilitar l'accés a les
pràctiques dels estudiants amb discapacitat i la conciliació de les activitats o
situacions personals derivades d'aquesta situació de discapacitat.
Tercera.- Tutorització de les pràctiques
Per a la realització de les pràctiques externes, s'assignarà a l'estudiant un/a tutor/a
clínic/a de l’entitat col·laboradora i un tutor/a acadèmic/a de la Universitat, que es
coordinaran per al desenvolupament i seguiment de les activitats que ha de dur a
terme l'estudiant. Finalitzades les pràctiques, a petició del tutor/a clínic/a, la Facultat
emetrà un document acreditatiu de la tasca realitzada.
El tutor/a clínic/a de l’entitat col·laboradora s'encarregarà, entre d'altres tasques,
d'orientar i supervisar el treball en pràctiques de l'estudiant i l'informarà respecte a
l'organització i funcionament de l'entitat i de la normativa d'interès, especialment la
relativa a seguretat i riscos laborals. Així mateix, haurà d'emetre un informe final, i si
s’escau, d’acord amb la normativa interna de la Facultat, un informe intermedi en
què es valorin les aptituds i competències que recull la legislació vigent. La Universitat
facilitarà al tutor/a clínic/a l'accés a la informació i el suport necessaris per al
compliment de les finalitats pròpies de la seva funció. El tutor/a clínic/a posarà en
coneixement del tutor/a acadèmic/a de la Facultat qualsevol incident que es
produeixi. La resolució de possibles incidències que puguin sorgir en el
desenvolupament de la pràctica seran competència del tutor/a acadèmic/a en
coordinació amb el/la tutor/a clínic/a de l’entitat col·laboradora.
El/la tutor/a acadèmic/a s'ocuparà, entre d'altres tasques, de vetllar pel normal
desenvolupament del projecte formatiu de l'estudiant, proporcionar suport a
l'estudiant per a l'elaboració de la memòria i de dur a terme el procés avaluatiu de les
pràctiques.
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Quarta.- Avaluació, reconeixement i acreditació
En finalitzar les pràctiques, l'estudiant haurà de lliurar al tutor/a acadèmic/a una
memòria final de les pràctiques, on hauran de figurar, entre d'altres aspectes, els
continguts indicats en la legislació vigent i, en el cas que se li requereixi, caldrà que
lliuri l’informe de seguiment intermedi.
L'avaluació final de les pràctiques correspon al tutor/a acadèmic/a de la Facultat. Per
tal d’avaluar l’estudiant, es tindrà en compte l'informe final emès pel tutor/a clínic/a
de l’entitat col·laboradora, la memòria final de l'estudiant i les valoracions que hagi
fet personalment del desenvolupament de l'activitat durant la tutorització.
Finalitzades les pràctiques externes, a petició de l'estudiant, la Facultat n'emetrà un
document acreditatiu.
Cinquena.- Assegurances
Els estudiants que realitzaran les pràctiques estan oficialment matriculats. Els menors
de 28 anys tenen en vigor l'assegurança escolar obligatòria, i tant aquests com els no
compresos en l'àmbit d'aplicació de l'assegurança escolar, disposen de cobertura a
través d’una pòlissa d’accidents tramitada per la Fundació Blanquerna. Així mateix,
els estudiants tenen coberta la responsabilitat civil en què puguin incórrer amb ocasió
de la realització de les pràctiques per la pòlissa de responsabilitat civil col·lectiva
subscrita per la Fundació Blanquerna. Si l’entitat col·laboradora requereix algun altre
tipus d'assegurança, aquesta serà a càrrec de l'estudiant i es farà constar en l'annex
previst a la clàusula primera.
Sisena.- Reserva sobre la informació i publicitat
La informació que les parts es lliurin per al desenvolupament d'aquest conveni tindrà
caràcter confidencial, a menys que s'acordi expressament el contrari.
Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les
informacions, dades i documentació a què tinguin accés en virtut d'aquest conveni i
no podran utilitzar-les per a usos diferents als que s'hi preveuen. Les parts fan
constar, de manera expressa, que vetllaran pel compliment de la normativa de
protecció de dades personals d'aplicació en cada cas. Ni en virtut d'aquest conveni ni
dels projectes que es puguin realitzar en el seu desenvolupament es podran dur a
terme accessos a dades de caràcter personal ni tractaments ni cessions a tercers no
permesos per les lleis. La Facultat i l’entitat col·laboradora poden fer difusió d'aquest
conveni a través dels seus canals habituals de comunicació i difondre la col·laboració
existent entre les institucions. La publicitat realitzada en què apareguin els logotips
de les institucions implicades haurà de ser revisada i acceptada per l'altra part.
Setena.-. Protecció de dades
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A l'efecte del que disposa 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 (en endavant el “Reglament”) i la corresponent
normativa de desenvolupament, les Parts fan constar que les dades personals
contingudes en el present conveni o en els documents previs preparatius del mateix i
els de desenvolupament, seran d'ús exclusiu a l'efecte de les recíproques relacions
entre les Parts, no es cediran i seran conservades durant el temps que duri aquest
acord.
Les Parts es comprometen a traslladar als titulars de les dades facilitades aquesta
informació, així com a indicar-los que podran dirigir-se per escrit, identificant la seva
identitat, als respectius domicilis assenyalats en l'encapçalament del present conveni
per exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i
portabilitat.
En el marc del compliment de l’objecte d’aquest conveni la Facultat es compromet a
obtenir el consentiment dels alumnes per a la cessió de les dades a l’entitat
col·laboradora, d’acord amb l’establert al “Reglament”, així com informar-los de les
obligacions que en matèria de confidencialitat imposa l’Ordre SSI/ 81/2017, de 19 de
gener, per la que es publica l'Acord de la Comissió de Recursos Humans del Sistema
Nacional de Salut, pel que s'aprova el protocol mitjançant el qual es determinen les
pautes bàsiques destinades a assegurar i protegir el dret a la intimitat del pacient
pels alumnes i residents en Ciències de la Salut, incloent la signatura d’un acord de
confidencialitat amb l’entitat col·laboradora. A tal efecte els/les estudiants signaran
abans del començament de les pràctiques el model compromís de confidencialitat de
l’entitat col·laboradora.
Vuitena.- Seguiment, vigilància i control del conveni
Els tutors designats per les parts signatàries d’aquest conveni seran responsables de
dur a terme el seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i dels
compromisos adquirits per cadascuna de les parts signants, així com de resoldre els
problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte dels
convenis, dels annexos i dels projectes formatius que se’n derivin. A tal efecte
establiran les reunions que es considerin oportunes i, si s’escau, es redactaran els
informes pertinents. Les decisions i els acords han de tenir la conformitat de les dues
parts.
L’incompliment de les obligacions i compromisos establerts en el present conveni, als
annexos o als projectes formatius que es subscriguin a la seva empara i/o disposicions
legalment aplicables, comportarà la seva rescissió de forma unilateral, per part de la
Facultat o de l’entitat col·laboradora, prèvia notificació a l’altra part.
Novena.- Vigència
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Aquest conveni tindrà vigència des del mateix moment de la seva signatura i podrà
ser modificat i ampliat per acord mutu entre les dues parts. La seva durada serà d’un
any, a partir de la data de la seva signatura i s’entendrà tàcitament prorrogada per
un altre any i així successivament fins a un màxim de quatre anys, prorrogables per
un màxim de quatre anys més si no es produeix per qualsevol de les dues parts una
comunicació per escrit en sentit contrari amb un mínim de dos mesos d’antelació.
Amb la finalització del conveni per acord bilateral o resolució unilateral, les pràctiques
que es trobin iniciades en el moment d'efectuar-se la renúncia seguiran el seu curs
fins que s'hagin completat.
Amb la signatura d’aquest Conveni, queden automàticament derogats i sense efecte
els que hagin formalitzat entre les parts amb anterioritat i amb el mateix objecte.
Desena.- Execució del Conveni
Cessió. Cap part no podrà cedir o transferir cap dret previst en aquest conveni sense el
consentiment previ i escrit de l’altra part.
Força major. No derivaran en responsabilitat les situacions d’impossibilitat
d’aplicació dels acords compromesos en el conveni produïdes per situacions
imprevistes i no imputables a les parts que el formalitzen.
En el seu cas, cada part avisarà immediatament l’altra de la concurrència d’aquestes
causes, i aplicarà les mesures raonables per alleujar els efectes de les mateixes el més
aviat possible.
Modificació. Aquest conveni no es podrà modificar o esmenar si no és per mitjà d’un
acord per escrit entre les parts.
Renúncia. La renúncia a un punt concret o impossibilitat legal o material d’una de les
parts de realitzar qualsevol extrem pactat de conformitat amb aquest conveni no
s’interpretarà com una renúncia a la resta del seu contingut, continuant obligada al
seu compliment. La renúncia a la totalitat del conveni serà necessàriament expressa.
Renúncia anticipada de la pràctica. Serà causa de rescissió anticipada de la pràctica
l’incompliment greu per part de l’estudiant de les seves obligacions i la conducta
impròpia en el centre on desenvolupi les seves pràctiques. Aquesta rescissió
anticipada serà acordada conjuntament per la Facultat i per l’entitat col·laboradora
amb informe/s previ/s presentat/s pels tutors/es clínics/es de l’entitat col·laboradora
i la Facultat, i tindrà els efectes acadèmics pertinents.
Extinció. El Conveni s’extingirà per alguna de les següents circumstàncies:
- Pel transcurs de la seva durada.
- Per acord unànime i exprés de les parts.
- Per la denúncia del Conveni per una de les parts amb el preavís de seixanta (60)
dies.
- Per la pèrdua de la seva causa.
- Per incompliment per alguna de les parts de les seves obligacions essencials.
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- Per impossibilitat sobrevinguda.
- Per la inobservança de la normativa vigent.
Notificacions. Qualsevol notificació o altre document que s’hagi de lliurar en virtut
d’aquest conveni haurà de ser per escrit i es remetrà a les adreces respectives i
s’adreçarà a les persones que apareixen a continuació, tret que aquestes adreces es
canviïn a través d’una notificació per escrit a l’altra part:
- Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL:
 A l’atenció de Concepción Mestres Miralles
 Adreça postal: C/ Padilla 326-332 08025, Barcelona
- Ajuntament de Cornellà de Llobregat
 A/l’atenció de: Departament de Recursos Humans
 Adreça postal: Pl. de l’Església, 1, 3ª planta 08940, Cornellà de Llobregat, Barcelona

Onzena.- Resolució de Conflictes
El present conveni té caràcter administratiu i, per tant, totes les qüestions que es
puguin plantejar en ordre al seu compliment, interpretació, resolució i efectes, a
manca d’acord entre les parts que amb caràcter previ i amistós es tractarà sempre
d’aconseguir, correspondrà al seu coneixement i resolució a la Jurisdicció
Contenciosa-Administrativa.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les parts el signen
per triplicat en el lloc i data indicats al principi.
(signatura i segell del centre)
Dra. Concepción Mestres Miralles
Degana de la FCS Blanquerna
Fundació Blanquerna
Universitat Ramon Llull

(signatura i segell del centre)
Ajuntament de Cornellà de Ll.

Sr. Sergio Fernández Mesa
Tinent d’Alcalde d’Economia i
Governança

Sra. Carmen Alonso Higuera
Secretària General.

Tercer.- Comunicar el present acord a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna,
integrada en la Universitat Ramon Llull, per al seu coneixement i efectes, així com a la
Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, als efectes
previstos per l’article 309.1 del ROAS.
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Quart.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013,
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de
Catalunya.
Cinquè.- Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració i cooperació
de la Generalitat, acompanyat d’una còpia de la seva formalització, dins dels tres
mesos següents a aquesta, en els termes i als efectes previstos a la Resolució de la
Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 2017.

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

Urgent segon.- Denunciar i liquidar el conveni de col.laboració subscrit amb
la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, aprovat en
data 27 de novembre de 2015, i aprovar la subscripció d’un nou conveni de
cooperació educativa entre l’esmentada Facultat i aquest Ajuntament, per a
la realització de les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants
universitaris.
Aprovar subscripció conveni
pràctiques acadèmiques Facultat
Geografia i Història

Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Economia i Governança,
que textualment diu:
...
Vista la proposta presentada per la Facultat de Geografia i Història de la Universitat
de Barcelona de formalitzar un conveni marc de cooperació educativa amb
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per al desenvolupament de pràctiques
acadèmiques externes dels diferents ensenyaments que ofereix la facultat.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 27 de novembre de 2015,
va aprovar la subscripció del conveni marc de col·laboració per a la realització de
pràctiques curriculars amb estudiants de Geografia i Història d’aquesta Facultat.
Atès que l’ Ajuntament està interessat en col·laborar i participar en la formació dels
estudiants universitaris, amb la finalitat de completar l’aprenentatge teòric i pràctic
dels diferents projectes formatius i programes de pràctiques.
Vist l’informe emès per la Tècnica Adjunta al Cap de l’Àrea de Recursos Humans
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions Plenàries acordades per aquest Ajuntament en sessió
plenària el 2 de juliol de 2015, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, de data 13 d’agost de 2015, el President de la Comissió Informativa d’
Economia i Innovació proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent
ACORDS
Primer.- Denunciar i liquidar l’ anterior conveni de col·laboració subscrit amb la
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, aprovat per la Junta
de Govern Local, en sessió de data 27 de novembre de 2015, amb efectes del dia 29
de novembre de 2018.
Segon.- Aprovar la subscripció del conveni de cooperació educativa entre la Facultat
de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de Cornellà de
Llobregat, per a la realització de les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants
universitaris, i facultar al senyor Sergio Fernández Mesa, Tinent d’Alcalde d’Economia
i Governança, perquè, assistit de la Secretària General, senyora Carmen Alonso
Higuera, procedeixi a la seva formalització, mitjançant la subscripció del document
següent:

CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
DELS ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA EN ENTITATS
COL·LABORADORES
Conveni de pràctiques núm. __________
PARTS
D’una part, el Sr. Ricardo Piqueras Céspedes, amb el NIF Q-0818001-J, com a degà de
la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, ubicada al carrer
Montalegre, núm. 6, de Barcelona, amb el codi postal 08001 i telèfon 934037728, i
per delegació del rector d’aquesta Universitat;
I de l’altra, el Sr. Sergio Fernández Mesa, Tinent d’Alcalde d’Economia i Governança,
com a representant de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb NIF P0807200A,
ubicada a la Plaça de l’Església s/n, de Cornellà de Llobregat, amb codi postal 08940 i
telèfon 933770212. Facultat en virtut de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local
de data______________i amb l’assistència de la Sra. Carmen Alonso Higuera,
Secretaria General d’aquest Ajuntament, als efectes de fe pública previstos per
l’article 3.2 del Reial Decret 128/2018, que dóna fe de l’acte; aproven els següents
ACORDS
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1.
L’objecte d’aquest conveni és el desenvolupament de pràctiques
acadèmiques externes d’estudiants (a partir d’ara pràctiques d’estudiants) de la
Universitat de Barcelona (a partir d’ara UB), a través d’entitats col·laboradores, com
ara empreses, institucions i entitats públiques i privades (a partir d’ara empreses i
institucions).
2.
Aquest conveni està reglamentat pel RD 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es
regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris; pel RD
1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d’inclusió
en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en
programes de formació; pel RD-Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures
urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, i per la Normativa de
pràctiques acadèmiques externes d’estudiants de la Universitat de Barcelona.
3.
La col·laboració d’aquest conveni es concreta en un projecte formatiu per
estudiant, que ha de constar com a document annex. Es poden dur a terme tants
projectes formatius de pràctiques com s’acordin entre la UB i les empreses i
institucions.
4.
El projecte formatiu ha de ser verificat i signat pels responsables de les
pràctiques d’estudiants de cada part signatària d’aquest conveni, i per l’estudiant. A
més, cada part signatària d’aquest conveni es compromet a nomenar els tutors de
l’estudiant, els quals s’han de responsabilitzar de garantir l’activitat educativa objecte
d’aquest acord, i també de tenir cura dels drets i deures assenyalats en la Normativa
de pràctiques dels estudiants de la UB.
5.
El projecte formatiu recull la informació i el tractament de la protecció de
dades de caràcter personal de l’estudiant, i de l’acord de confidencialitat entre
l’empresa o institució signatària d’aquest conveni, i l’estudiant.
6.
La valoració del resultat de l’estada en pràctiques de l’estudiant l’han de fer
conjuntament la UB i les empreses i institucions, d’acord amb la Normativa de
pràctiques d’estudiants de la UB. Pel que fa a la valoració estrictament acadèmica de
les pràctiques dels estudiants implicats en aquest conveni, és competència exclusiva
de la UB.
7.
La realització de les pràctiques en cap cas no produeix obligacions pròpies
d’un contracte laboral entre els estudiants i les empreses o institucions.
8.
Qualsevol eventualitat d’accident ha de tractar-se sota el règim de
l’assegurança escolar obligatòria per a estudiants menors de 28 anys, tot i que
l’assegurança cobreix tot l’any en el qual l’estudiant compleixi aquesta edat, i si són
més grans, a través de l’assegurança d’accidents corresponent, la qual ha de ser
formalitzada per l’estudiant. La Universitat de Barcelona té contractada una pòlissa
de responsabilitat civil que cobreix qualsevol risc de danys a tercers derivats de les
pràctiques de l’estudiant. No s’aplica el règim d’assegurances de les lleis laborals, ja
que no hi ha cap contracte laboral, excepte en els casos que els estudiants estiguin
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donats d’alta al règim de la Seguretat Social per part de l’empresa, segons la clàusula
9 d’aquest conveni.
9.
Les dues parts signatàries d’aquest conveni es comprometen a complir el
règim de permisos de l’estudiant, en els termes establerts en la Normativa de
pràctiques d’estudiants de la Universitat de Barcelona.
10.
L’estudiant té dret a la propietat intel·lectual i industrial de les tasques,
investigacions dutes a terme, o dels resultats obtinguts en els termes establerts a la
legislació reguladora de la matèria.
11.
A petició dels tutors de l’empresa o institució, la UB ha de reconèixer les
tasques de tutoria dutes a terme d’acord amb la Normativa de pràctiques
d’estudiants de la UB.
12.
Els tutors designats per les parts signatàries d’aquest conveni seran
responsables de dur a terme el seguiment, vigilància i control de l’execució del
conveni i dels compromisos adquirits per cadascuna de les parts signants, així com de
resoldre els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte
dels convenis, dels annexos i dels projectes formatius que se’n derivin. A tal efecte
establiran les reunions que es considerin oportunes i, si s’escau, es redactaran els
informes pertinents. Les decisions i els acords han de tenir la conformitat de les dues
parts.
13.
En el cas d’eventuals conflictes derivats de les pràctiques dels estudiants, els
tutors, i en última instància les parts signatàries d’aquest conveni, han d’intervenir-hi
per trobar-hi solucions pel bon desenvolupament de les pràctiques.
14.
L’incompliment de les obligacions i compromisos establerts en el present
conveni, als annexos o als projectes formatius que es subscriguin a la seva empara i/o
disposicions legalment aplicables, comportarà la seva rescissió de forma unilateral,
per part de la UB o de l’entitat col·laboradora, prèvia notificació a l’altra part.
15.
Aquest conveni entra en vigor en el moment de la seva signatura i té
una durada màxima de 4 anys. Abans de la seva finalització, les parts en podran
acordar una pròrroga de fins a 4 anys o l’extinció.
16.
La modificació del conveni, dels annexos i dels projectes formatius que se’n
derivin requerirà l’acord unànime de les dues parts signants.
17.
El projecte formatiu annex a aquest conveni té vigència segons el període de
les pràctiques acordat, i es pot rescindir anticipadament segons les causes previstes
en la Normativa de pràctiques d’estudiants de la UB, i per la legislació vigent.
18.
El present conveni té caràcter administratiu i, per tant, totes les qüestions
que es puguin plantejar en ordre al seu compliment, interpretació, resolució i efectes,
a manca d’acord entre les parts que amb caràcter previ i amistós es tractarà sempre
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d’aconseguir, correspondrà al seu coneixement i resolució a la Jurisdicció
Contenciosa-Administrativa.
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni en el lloc i en la
data esmentats més avall.
Barcelona, ___ d _____________ de _____
Degà/ana o director/a
(signatura i segell)

Entitat col.laboradora
(signatura i segell)
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Sr. Sergio Fernández Mesa
Tinent d’alcalde d’Economia i Governança

Sra. Carmen Alonso Higuera
Secretària General.

Tercer.- Comunicar el present acord a la Facultat de Geografia i Història de la
Universitat de Barcelona, per al seu coneixement i efectes, així com a la Direcció
General d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, als efectes previstos per l’article
309.1 del ROAS.
Quart.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013,
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de
Catalunya.
Cinquè.- Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració i cooperació
de la Generalitat, acompanyat d’una còpia de la seva formalització, dins dels tres
mesos següents a aquesta, en els termes i als efectes previstos a la Resolució de la
Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 2017.

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

s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència, a les nou hores i quaranta
minuts, signant aquesta acta l’Alcalde-President, juntament amb mi, el
Secretari Accidental, que ho certifico.
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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 8 de març de 2019, relativa als
acords adoptats per delegació plenària, la qual ha estat transcrita íntegrament al llibre d’actes.
Cornellà de Llobregat, 19 de març de 2019.
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LA SECRETÀRIA GENERAL,
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