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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

ACTA NÚM. 12/2020 

 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 17 DE 
JULIOL  DE 2020. 
 
 

 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les nou hores i trenta minuts, 
del dia  de  de dos mil vint, 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, pel procediment excepcional de sessió a distància per mitjans 
electrònics, sota la Presidència del senyor Alcalde, i assistits per mi, la 
Secretària General. 
 
 

ASSISTENTS 
 
 
Alcalde    Sr. Antonio Balmón Arévalo 
 
 
Primer Tinent d'Alcalde  Sr. Antonio Martínez Flor 
 
 
Tinents i Tinentes d'Alcalde  Sra. Emilia Briones Matamales 
    Sr. Claudio Carmona Vargas 
    Sr. Sergio Fernández Mesa 
    Sra. Rocío García Pérez 
    Sr. Ot García Ruiz 
    Sra. Joana Piñero Romera 
 
Secretària General                   Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor                                Sr. Juan Ramón Sagalés Guillamón 
 

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA 
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També assisteix, per indicació de l’Alcaldia la senyora Gemma Escofet Mata, 
Cap executiva dels Serveis Centrals, que actua en aquesta Junta amb veu però 
sense vot. 
 
 
Per l’Alcaldia-Presidència, es declara oberta la sessió i, abans de passar a 
despatxar els assumptes que integren l’Ordre del Dia, es pregunta als 
assistents si es troben en territori espanyol, a efectes de donar compliment a 
les exigències contingudes a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Una vegada efectuades pels assistents les seves declaracions de trobar-se en 
territori espanyol, l’Alcaldia-Presidència indica que s’iniciï la presentació, 
debat i votació dels assumptes que integren l’Ordre del Dia d’aquesta sessió, 
que són els que a continuació es relacionen: 
 
 
 
 

I 
 

PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
 
Punt primer.- Aprovar l’acta número 11/2020 corresponent a la sessió 
celebrada el dia 17 de juliol de 2020. 
 

Aprovar Acta núm. 11/2020 
 
Per la Secretària es dóna lectura a l’acta número 11/2020 corresponent a la 
sessió del dia 17 de juliol de 2020, que és aprovada per unanimitat. 
 
 
Punt segon.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia que a continuació es 
relacionen: 
 

Donar compte decrets 2038/20 
 
Per la Secretària de la Corporació i a efectes del seu coneixement, es dóna 
lectura dels Decrets dictats per l’Alcaldia, el text literal dels quals és el 
següent: 
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2.1. Decret de l’Alcaldia número 2038/2020 de data 09 de juliol de 2020, 
relatiu a a l’aprovació de les Bases del Concurs de Comics 2020 “Ciutat de 
Cornellà”. 
 
... 
 
“Vist que el Concurs de Còmics 2020 “CIUTAT DE CORNELLÀ” ha arribat a la seva 36è 
edició  i que és un concurs consolidat tant per l’àmplia participació com per la qualitat 
de les obres presentades.  
 
Atès el contingut de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, 
desenvolupada pel Reial decret 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei General de Subvencions.  
 
Vist el Pla Estratègic en matèria de subvencions d’aquest Ajuntament, pel període 
2020-2023, confeccionat a l’empara del que disposa l’ esmentada Llei 38/2003, de 17 
de novembre. 
 
Atesos els articles 118 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny. 
 
Vist el informe de la tècnica de Joventut de data 8 de juliol de 2020, de les 
modificacions de les bases de 36è Concurs Còmics 2020.  
  
Vist el Reial Decret número 463/2020, de data 14 de març, pel que es declara l’estat 
d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, així 
com el Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel que es modifica el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, abans esmentat.  
 
Vist l’article 179 d) del Reglament Orgànic Municipal, relatiu a que a les competències 
delegades, l’òrgan delegant es reserva la facultat entre d’altre d’exercir la 
competència delegada directament per raons d’urgència, posant aquesta 
circumstancia en coneixement dels interessats en l‘expedient i sense que això suposi 
una revocació del regim de delegació atorgat. 
 
S’exerceix la competència per part de l’òrgan originari per raons d’urgència, per no 
d’endarrerir fins a la propera Junta de Govern Local l’execució de l’objecte de les 
Bases 36è Concurs de Còmic. 
 
Per tot això en exercici de les competències que m’han sigut conferides a la legislació 
de Règim Local. 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Aprovar les bases del 36è Concurs Còmics 2020 “CIUTAT DE CORNELLÀ”. 
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Segon.- Autoritzar la despesa de 3.895,06 euros amb càrrec a la partida 
pressupostària 0885.3341A.4800000 PREMIS ART JOVE, per a l’exercici 2020. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrónica 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. 
 
Quart.- Trametre l’extracte de la convocatori a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, en conformitat d’allò que disposes els articles 17.3.b), 18 i 20 de la Llei 
38/2003, general de subvencions, per a la seva publicació en el BOP. 
 
Cinquè.- Publicar al DOGC l’anunci de la convocatòria mitjançant indicació del BOP on 
ha sortit publicada 
 
Sisè.- Publicar al Butlletí Oficial de l’Estat un extracte de la convocatòria  d’acord amb 
el procediment establert a l’article 20.8 i el 23.2 de la Llei 38/2003 general de 
subvencions de 17 de novembre. 
 
Setè.- Publicar les Bases particulars que regulen la convocatòria per un termini de 20 
dies, al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i la web municipal. 
 
Vuitè.- Publicar als únics efectes d’informació, l’extracte de la convocatòria en la 
propera edició del Butlletí Municipal “Cornellà Informa”. 
 
Novè.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió de la Junta de 
Govern Local que es celebri.” 
 

... 
Els reunits manifesten quedar-ne assabentats. 
 

 
 

II 
 

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L’ALCALDIA 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ  
 
Punt tercer.- Estimar la instància presentada per VERSÀTIL PRODUCCIONS, 
S.L ., en relació a la continuïtat del pagament del contracte de Gestió i 
dinamització dels Bucs d’Assaig Musical de Cornellà de Llobregat. 
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Pagament contracte Bucs d’assaig  

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
 
... 
 
“Vista la resolució número 1327/2020, de data 7 d’abril de 2020, per la qual es 
suspèn el contracte de Gestió i dinamització dels Bucs d’Assaig Musical de Cornellà de 
Llobregat,  adjudicat a l’empresa VERSÀTIL PRODUCCIONS, S.L. segons acord 
d’adjudicació aprovat en la Junta de Govern Local de data 8 de març de 2019, des del 
14 de març del 2020 fins que la prestació del servei es pugui reanudar, entenent-se a 
tals efectes que la prestació podrà reanudar-se quan haguessin passat les 
circumstàncies o mesures  que la vingueren impedint, i l’òrgan de contractació 
notifiqui al contractista la fi de la suspensió. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Javier Alloza Palau, en representació de VERSÀTIL 
PRODUCCIONS, S.L., amb registre d’entrada 2020-19287E, de data 17 de juny de 
2020,  mitjançant la qual sol·liciten : “Que ens sigui abonada la quantitat de 6351,52 
euros corresponent a les 428 hores pendents dels mesos març, abril i maig, en 
concepte de bestreta de la indemnització al compte corrent (...) 
 
Vist que, si bé la regulació estatal en la seva redacció original de l’article 34 del Reial 
Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a 
l’impacte econòmic i social del COVID-19, no preveia les bestretes a compte de les 
indemnitzacions, en la disposició final novena del Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de 
maig, pel que s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per 
fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, en el seu apartat primer afegeix 
un paràgraf final a l’apartat 1 d’aquest indicat article 34: “En los contratos de 
servicios y de suministros de prestación sucesiva que hayan quedado suspendidos 
conforme a lo previsto en este apartado, el órgano de contratación podrá conceder a 
instancia del contratista un anticipo a cuenta del importe estimado de la 
indemnización que corresponda. El abono del anticipo podrá realizarse en un solo 
pago o mediante pagos periódicos. Posteriormente, el importe anticipado se 
descontará de la liquidación del contrato. El órgano de contratación podrá exigir para 
efectuar el anticipo que el mismo se asegure mediante cualquiera de las formas de 
garantía previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público”, fent que quedi recollida la possibilitat de cobrar bestretes a instància del 
contractista. 
 
Vist l’informe emès al respecte per l’advocada de l’àrea de Recursos Jurídics, la Cap 
del Departament de Contractació i la Cap de l’Àrea de Gestió Administrativa General. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
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Decret 2019/2497 de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
província de data 2 de juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Economia i 
Administració proposa l’adopció dels presents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Estimar la instància presentada per VERSÀTIL PRODUCCIONS, S.L.., en relació 
al contracte de Gestió i dinamització dels Bucs d’Assaig Musical de Cornellà de 
Llobregat,   a la vista de l’addició a l’article 34.1 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de 
març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social 
del COVID-19, d’un paràgraf final que preveu les bestretes a compte de les 
indemnitzacions si aquestes són sol·licitades a instància del contractista. 
 
Segon.- Aprovar la continuïtat en el pagament del present contracte segons el que 
s’ha establert al punt primer, des de la data de la seva suspensió, el passat 14 de 
març de 2020, i amb la mateixa periodicitat que disposen els seus documents 
contractuals, en concepte de bestreta a compte del pagament dels danys i perjudicis 
en els termes de l’article 34.1 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, i produint-
se la regularització definitiva del pagament, si escau, a la finalització del període de 
suspensió, amb exclusió de l’IVA per tractar-se d’una indemnització i, en 
conseqüència, regularitzar els documents comptables segons s’estableix en els punts 
següents. 
 
Tercer.- Instar a l’Àrea de Gestió Cultural, Joventut, Cooperació i Solidaritat per tal 
que, de conformitat als anteriors acords, impulsi els documents comptables 
corresponents a l’import de les factures mensuals (o part proporcional si el període és 
inferior) sense IVA i aprovin els decrets pertinents per tal de tramitar el pagament. 
 
Quart.- Posposar la resolució de quantificació de les indemnitzacions, al moment en 
que s’aixequi la suspensió del contracte  acordada per Decret 1327/2020. de data 7 
d’abril de 2020 i, amb els següents conceptes indemnitzables, de conformitat i en els 
termes regulats a l’article 34.1 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, en la 
redacció donada per la disposició final primera, número deu del Reial Decret-llei 
11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en 
l’àmbit sanitari i econòmic per a fer front al COVID-19:  
 
1r.- Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista a el 
personal que figurés adscrit amb data 14 de març de 2020 l'execució ordinària del 
contracte, durant el període de suspensió. 
 
2n.- Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de 
suspensió del contracte. 
 
3r.- Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i 
equips relatius a el període de suspensió del contracte, adscrits directament a 
l'execució del contracte, sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no 
van poder ser emprats per altres finalitats diferents durant la suspensió del contracte. 
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4t.- Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i 
vinculades a l'objecte del contracte que hagin estat subscrites pel contractista i 
estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord a l’Àrea de Gestió Cultural, Joventut, Cooperació i 
Solidaritat i a l’empresa VERSÀTIL PRODUCCIONS, S.L., pel seu coneixement i efectes 
adients.” 
 

... 
 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt quart.- Aprovar la suspensió de l’excecució del contracte de Servei de 
coordinació i monitoratge del programa Patis Oberts de l'estiu dintre del 
Cornellà pel Civisme, ubicat als centres escolars d'Abat Oliva, Suris, Sant 
Ildefons, Montserrat i Ignasi Iglesias, adjudicat a PYME KLOUSNER  S.L., i 
modificar el responsable del contracte del senyor Salvador Valls Cuello al 
senyor Abel Rojo Pita. 
 

Modificar el responsable del contracte del 
programa Patis Oberts a favor del senyor  
Abel Rojo Pita 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’ Economia i 
Administració, que textualment diu: 
 
... 
 
“Vist el contracte Servei de coordinació  i monitoratge del programa  Patis Oberts de 
l'estiu dintre del Cornellà pel Civisme, ubicat als centres escolars d'Abat Oliva, Suris, 
Sant Ildefons, Montserrat i Ignasi Iglesias, adjudicat  a  PYME KLOUSNER S.L., amb 
efectes del dia 25 de juny de 2019 fins el 24 de juny de 2021. 
 
Vista la instància del Sr. Sergi Martínez Garriga, en representació de PYME KLOUSNER  
S.L, del dia 30 de juny de 2020, on davant la comunicació per part de l’Ajuntament de 
la no execució del contracte per al període 2020, pel motius de la COVID-19, sol·liciten 
una indemnització pels danys i perjudicis ocasionats. 
 
Vist l’article 208. 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, sobre la suspensió de contractes. 
 
Vist l’informe del Director del Departament d’Esports, segons el qual: 
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”durant el inici del mes de Juny, es valora tècnicament i políticament, la no realització 
del projecte patis oberts amb un criteri de prudència per diferents motius: 
 

- Davant els constants canvis i prorrogues de l’estat d’alarma, no es podia 
garantir que pogués donar inici l’activitat en la data prevista de 25 de Juny. 

- Davant la incertesa de la desescalada, no es poden garantir la obertura de les 
escoles amb garanties sanitàries ni la preparació d’aquestes al projecte. 

- Per evitar aglomeracions en un mateix espai d’activitat lliure que pugui 
provocar una cadena de contagis. 

- Per evitar circulació no controlada de grups superiors als establerts per la 
ciutat.  

- Per evitar posar en risc als monitoratge contractat. 
- Per evitar la contractació de monitoratge que finalment no pugui realitzar 

l’activitat per motius d’alarma sanitària.” 
 
Vist l’informe emès al respecte per l’Advocada de l’Àrea de Recursos Jurídics, la Cap 
del Departament de Contractació, i la Cap de l’Àrea de Gestió Administrativa General. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret 2019/2497 de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
província de data 2 de juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Economia i 
Administració proposa l’adopció dels presents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Suspendre el contracte de Servei de coordinació  i monitoratge del programa  
Patis Oberts de l'estiu dintre del Cornellà pel Civisme, ubicat als centres escolars 
d'Abat Oliva, Suris, Sant Ildefons, Montserrat i Ignasi Iglesias, adjudicat  a  PYME 
KLOUSNER  S.L, durant el període 25 de juny de 2020 al 2 d’agost de 2020 i del 17 
d’agost de 2020 al 10 de setembre de l’any 2020. 
 
Segon.- Modificar la persona responsable del contracte que passa al ser el Sr. Abel 
Rojo Pita, Cap de l’àrea d’Esports, el qual haurà de signar amb el contractista la 
corresponent acta de reanudació de l’eficàcia del contracte, que haurà de notificar al 
Departament de Contractació. 
 
Tercer.- Establir que la nova durada del contracte serà del 25 de juny del 2019 fins el 
24 de juny de 2022 (inclosa la suspensió senyalada al punt primer), incorporant el 
següent nou període d’execució: del 25 de juny de 2021 al 5 d’agost de 2021 i des del 
dia 20 d’agost de 2021 al 10 de setembre de 2021, i considerar que les possibles 
pròrrogues del contracte es computaran a partir del 25 de juny de 2022, prèvia 
acceptació de les dues parts 3 mesos abans de la finalització d’aquest contracte. 
 
Quart.-  Postposar el reajustament d’anualitats a la data de l’acta de represa del 
servei. 
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Cinquè.- Iniciar expedient per a la quantificació de la indemnització per danys i 
perjudicis a l’empresa  PYME KLOUSNER  S.L, com a conseqüència de la suspensió 
acordada, i requerir a PYME KLOUSNER  S.L, per a acreditar els danys i perjudicis 
ocasionats, en el termini de trenta dies hàbils. 
 
Sisè.- Notificar el present acord al Departament d’Esports, la Intervenció Municipal, i 
a l’adjudicatari.” 

 
 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
 
PROPOSTES DE L'ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC  
 
Punt cinquè.- Acceptar la renúncia efectuada per la senyora Yolanda 
González Garcia, titular del´autorització de venda de la parada núm. 22-23 
del Mercat Municipal Centre,declarar vacant l’esmentada parada i retornar 
la fiança. 
 

Acceptar renúncia de Yolanda González 
parada núm. 22-23 del Mercat Centre 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 
“Vista la instància presentada per Yolanda González Gracia amb DNI 36.525.692-J 
(Data entrada: 02/01/2018. Núm. Registre entrada: 127) Representat per Yolanda 
Iglesias Megias amb DNI 52.627.090-P, mitjançant la qual sol·licita renúncia a la 
concessió de la parada interior núm. 22-23 del Mercat Municipal Centre, destinada a 
la venda de comestibles, lleteria, llegums i cereals. 
 
Atès el que disposen els articles 18 i 19 del Reglament de Mercats Municipals 
d’Abastaments, en relació a que, les autoritzacions de venda s’extingeixen, entre 
d’altres motius, per a la renúncia expressa i escrita del titular de la concessió, essent 
obligació d’aquest, deixar lliures i buits a disposició de l’Ajuntament els llocs de venda 
objecte de la utilització. 
 
Vistos així mateix els informes de la Directora d'activitats i Ordenances Cíviques i del 
Director del Mercat Municipal corresponent. 
 
Vist l'informe de data 9 de juliol de 2020 del Cap de Departament de Patrimoni. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret 2019/2497 de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
província de data 2 de juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde de Política Territorial i Espai 
públic, proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar la renúncia efectuada pel titular de l’autorització de venda de la 
següent parada del Mercat Municipal Centre: 
 
Titular: Yolanda González Gracia amb DNI 36.525.692-J. 
Parada: Interior núm. 22-23 del Mercat Municipal Centre. 
Destinada a la venda de comestibles, lleteria, llegums i cereals. 
 
Segon.- Declarar vacant l’esmentada parada, havent de deixar-la lliure el renunciant i 
a disposició d’aquest Ajuntament, retirant els bens i efectes de la seva pertinència i 
fent lliurament de les claus al Director del Mercat, concedint, el termini de 15 dies a 
comptar de l’endemà que rebi la notificació del present acord, a fi que procedeixi a 
retirar de la parada els possibles béns i efectes de la seva pertinència, deixant-la 
lliure, a disposició d’aquest Ajuntament. 
 
Tercer.- Retornar la fiança constituïda per import total de 274,55.- euros, una vegada 
hagi deixat la parada lliure a disposició d'aquest Ajuntament i ha fet el lliurament de 
les claus al Director del Mercat. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a Yolanda González Gracia, al Departament 
d’Activitats i Ordenances Cíviques, al Director del Mercat Municipal corresponent i a 
la Intervenció Municipal, per al seu coneixement i efectes adients. 
 
Cinquè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya.” 
 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt sisè.- Acceptar la renúncia efectuada pel senyor Xiuling Ji, titular de 
l´autorització de venda de la parada núm. 7-8 del Mercat Municipal 
Marsans, declarar vacant l’esmentada parada i retornar la fiança. 
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Acceptar renúncia de Xiuling Ji 
parada núm. 7-8 del Mercat Marsans 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
 
... 
 
“Vista la instància presentada per Xiuling Ji amb DNI X5917245N (Data entrada: 
01/10/20219. Núm. Registre entrada: 34581) mitjançant la qual sol·licita renúncia a 
la concessió de la parada exterior núm. 7-8 del Mercat Municipal Marsans, destinada 
a la venda de productes de drogueria. 
 
Atès el que disposen els articles 18 i 19 del Reglament de Mercats Municipals 
d’Abastaments, en relació a que, les autoritzacions de venda s’extingeixen, entre 
d’altres motius, per a la renúncia expressa i escrita del titular de la concessió, essent 
obligació d’aquest, deixar lliures i buits a disposició de l’Ajuntament els llocs de venda 
objecte de la utilització. 
 
Vistos així mateix els informes de la Directora d’Activitats i Ordenances Cíviques així 
com de la Directora del Mercat Municipal corresponent. 
 
Vist l'informe de data 1 de juliol de 2020 del Cap de Departament de Patrimoni. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret 2019/2497 de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
província de data 2 de juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde de Política Territorial i Espai 
públic, proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar la renúncia efectuada pel titular de l’autorització de venda de la 
següent parada del Mercat Municipal Marsans: 
 
Titular: Xiuling Ji amb DNI X5917245N. 
Parada: Exterior núm. 7-8 del Mercat Municipal Marsans. 
Destinada a la venda de productes de drogueria.. 
 
Segon.- Declarar vacant l’esmentada parada, havent de deixar-la lliure el renunciant i 
a disposició d’aquest Ajuntament, retirant els bens i efectes de la seva pertinència i 
fent lliurament de les claus al Director del Mercat, concedint, el termini de 15 dies a 
comptar de l’endemà que rebi la notificació del present acord, a fi que procedeixi a 
retirar de la parada els possibles béns i efectes de la seva pertinència, deixant-la 
lliure, a disposició d’aquest Ajuntament. 
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Tercer.- Retornar la fiança constituïda per import total de 192,24.- euros, una vegada 
hagi deixat la parada lliure a disposició d'aquest Ajuntament i ha fet el lliurament de 
les claus al Director del Mercat. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a Xiuling Ji, al Departament d’Activitats i 
Ordenances Cíviques, al Director del Mercat Municipal corresponent i a la Intervenció 
Municipal, per al seu coneixement i efectes adients. 
 
Cinquè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya.” 
 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt setè.- Acceptar la renúncia efectuada pel senyor Andreu Bartomeu, 
titular del´autorització de venda de la parada núm. 53-54-55 del Mercat 
Municipal Marsans, declarar vacant l’esmentada parada i retornar la fiança.  
 

Acceptar renúncia de Andreu Bartomeu 
parada núm. 53-54-55 del Mercat Marsans 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
 
... 
 
“Vista la instància presentada per Asunción Andreu Bartomeu amb DNI 35.042.617-R 
(Data entrada: 23/10/2018. Núm. Registre entrada: 41094) mitjançant la qual 
sol·licita renúncia a la concessió de la parada interior núm. 53-54-55 del Mercat 
Municipal Marsans, destinada a la venda de productes de fruites i verdures. 
 
Atès el que disposen els articles 18 i 19 del Reglament de Mercats Municipals 
d’Abastaments, en relació a que, les autoritzacions de venda s’extingeixen, entre 
d’altres motius, per a la renúncia expressa i escrita del titular de la concessió, essent 
obligació d’aquest, deixar lliures i buits a disposició de l’Ajuntament els llocs de venda 
objecte de la utilització. 
 
Vistos així mateix els informes de la Directora d'activitats i Ordenances Cíviques i del 
Director del Mercat Municipal corresponent. 
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Vist l'informe de data 29 de juny de 2020 del Cap de Departament de Patrimoni. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret 2019/2497 de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
província de data 2 de juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde de Política Territorial i Espai 
públic, proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar la renúncia efectuada pel titular de l’autorització de venda de la 
següent parada del Mercat Municipal Marsans: 
 
Titular: Asunción Andreu Bartomeu amb DNI 35.042.617-R. 
Parada: Interior núm. 53-54-55 del Mercat Municipal Marsans. 
Destinada a la venda de productes de fruites i verdures. 
 
Segon.- Declarar vacant l’esmentada parada, havent de deixar-la lliure el renunciant i 
a disposició d’aquest Ajuntament, retirant els bens i efectes de la seva pertinència i 
fent lliurament de les claus al Director del Mercat, concedint, el termini de 15 dies a 
comptar de l’endemà que rebi la notificació del present acord, a fi que procedeixi a 
retirar de la parada els possibles béns i efectes de la seva pertinència, deixant-la 
lliure, a disposició d’aquest Ajuntament. 
 
Tercer.- Retornar la fiança constituïda per import total de 274,05.- euros, una vegada 
hagi deixat la parada lliure a disposició d'aquest Ajuntament i ha fet el lliurament de 
les claus al Director del Mercat. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a Asunción Andreu Bartomeu, al Departament 
d’Activitats i Ordenances Cíviques, al Director del Mercat Municipal corresponent i a 
la Intervenció Municipal, per al seu coneixement i efectes adients. 
 
Cinquè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya.” 
 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
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Punt vuitè.- Acceptar la renúncia efectuada per la senyora Silvia López 
Martínez, titular de de l´autorització de venda de la parada núm. 42-43-44-
45 del Mercat Municipal Marsans, declarar vacant l’esmentada parada i 
retornar la fiança. 
 

Acceptar renúncia de Silvia López 
parada núm. 42-43-44-45 del Mercat Marsans 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
 
... 
 
“Vista la instància presentada per Silvia López Martínez amb DNI 52.623.648-Q (Data 
entrada: 03/02/2020. Núm. Registre entrada: 4214) mitjançant la qual sol·licita 
renúncia a la concessió de la parada interior núm. 42-43-44-45 del Mercat Municipal 
Marsans, destinada a la venda de Congelats i Precuinats. 
 
Atès el que disposen els articles 18 i 19 del Reglament de Mercats Municipals 
d’Abastaments, en relació a que, les autoritzacions de venda s’extingeixen, entre 
d’altres motius, per a la renúncia expressa i escrita del titular de la concessió, essent 
obligació d’aquest, deixar lliures i buits a disposició de l’Ajuntament els llocs de venda 
objecte de la utilització. 
 
Vistos així mateix els informes de la Directora d'activitats i Ordenances Cíviques i del 
Director del Mercat Municipal corresponent. 
 
Vist l'informe de data 2 de juliol de 2020 del Cap de Departament de Patrimoni. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret 2019/2497 de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
província de data 2 de juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde de Política Territorial i Espai 
públic, proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar la renúncia efectuada pel titular de l’autorització de venda de la 
següent parada del Mercat Municipal Marsans: 
 
Titular: Silvia López Martínez amb DNI 52.623.648-Q. 
Parada: Interior núm. 42-43-44-45 del Mercat Municipal Marsans. 
Destinada a la venda de Congelats i Precuinats. 
 
Segon.- Declarar vacant l’esmentada parada, havent de deixar-la lliure el renunciant i 
a disposició d’aquest Ajuntament, retirant els bens i efectes de la seva pertinència i 
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fent lliurament de les claus al Director del Mercat, concedint, el termini de 15 dies a 
comptar de l’endemà que rebi la notificació del present acord, a fi que procedeixi a 
retirar de la parada els possibles béns i efectes de la seva pertinència, deixant-la 
lliure, a disposició d’aquest Ajuntament. 
 
Tercer.- Retornar la fiança constituïda per import total de 363,99.- euros, una vegada 
hagi deixat la parada lliure a disposició d'aquest Ajuntament i ha fet el lliurament de 
les claus al Director del Mercat. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a Silvia López Martínez, al Departament 
d’Activitats i Ordenances Cíviques, al Director del Mercat Municipal corresponent i a 
la Intervenció Municipal, per al seu coneixement i efectes adients. 
 
Cinquè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya.” 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Punt novè.- Acceptar la renúncia efectuada pel senyor Ramón Salinas Piñol, 
titular de les parada núm. 62 del Mercat Municipal Marsans, declarar vacant 
l’esmentada parada i retornar la fiança. 
 

Acceptar renúncia de Ramón Salinas Piñol, 
parada núm. 62 del Mercat Marsans 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
 
... 
 
“Vista la instància presentada per Ariadna Salinas Anguera amb DNI 47.916.248-A 
(Data entrada: 21/02/2019. Núm. Registre entrada: 7963), en representació de 
Ramón Salinas Piñol amb DNI 46.033.920-H i Hamza Bentohami Amiach amb DNI 
X32374124A, mitjançant la qual sol·licita renúncia a la concessió de la parada interior 
núm. 62 del Mercat Municipal Marsans, destinada a la venda de Fruites i Verdures. 
 
Atès el que disposen els articles 18 i 19 del Reglament de Mercats Municipals 
d’Abastaments, en relació a que, les autoritzacions de venda s’extingeixen, entre 
d’altres motius, per a la renúncia expressa i escrita del titular de la concessió, essent 
obligació d’aquest, deixar lliures i buits a disposició de l’Ajuntament els llocs de venda 
objecte de la utilització. 
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Vistos així mateix els informes de la Directora d'activitats i Ordenances Cíviques i del 
Director del Mercat Municipal corresponent. 
 
Vist l'informe de data 9 de juliol de 2020 del Cap de Departament de Patrimoni. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret 2019/2497 de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
província de data 2 de juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde de Política Territorial i Espai 
públic, proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar la renúncia efectuada pel titular de l’autorització de venda de la 
següent parada del Mercat Municipal Marsans: 
 
Titular: Ramón Salinas Piñol amb DNI 46.033.920-H. 
Cessió: Hamza Bentohami amb DNI X32374124A 
Parada: Interior núm. 62 del Mercat Municipal Marsans. 
Destinada a la venda de Fruites i Verdures. 
 
Segon.- Declarar vacant l’esmentada parada, havent de deixar-la lliure el renunciant i 
a disposició d’aquest Ajuntament, retirant els bens i efectes de la seva pertinència i 
fent lliurament de les claus al Director del Mercat, concedint, el termini de 15 dies a 
comptar de l’endemà que rebi la notificació del present acord, a fi que procedeixi a 
retirar de la parada els possibles béns i efectes de la seva pertinència, deixant-la 
lliure, a disposició d’aquest Ajuntament. 
 
Tercer.- Retornar la fiança constituïda per import total de 113,04.- euros, una vegada 
hagi deixat la parada lliure a disposició d'aquest Ajuntament i ha fet el lliurament de 
les claus al Director del Mercat. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a Ramón Salinas Piñol, a Hamza Bentohami 
Amiach, al Departament d’Activitats i Ordenances Cíviques, al Director del Mercat 
Municipal corresponent i a la Intervenció Municipal, per al seu coneixement i efectes 
adients. 
 
Cinquè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya.” 

 
... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
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Punt desè.- Acceptar la renúncia efectuada per la fundació privada El Llindar, 
titular de les parades núm. 58-59 del Mercat Municipal Centre, declarar 
vacant l’esmentada parada i retornar la fiança. 
 

Acceptar renúncia de la fundació 
El Llindar parada núm. 58-59 del Mercat Centre 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
 
… 
 
“Vista la instància presentada per Fundació Privada El Llindar amb NIF G-63705578 
(Data entrada: 03/04/2019. Núm. Registre entrada: 13858) Representat per Begonya 
Gasch Yagüe amb DNI 35.104.805-C, mitjançant la qual sol·licita renúncia a la 
concessió de la parada interior núm. 58-59 del Mercat Municipal Centre, destinada a 
la venda de Precuinats. 
 
Atès el que disposen els articles 18 i 19 del Reglament de Mercats Municipals 
d’Abastaments, en relació a que, les autoritzacions de venda s’extingeixen, entre 
d’altres motius, per a la renúncia expressa i escrita del titular de la concessió, essent 
obligació d’aquest, deixar lliures i buits a disposició de l’Ajuntament els llocs de venda 
objecte de la utilització. 
 
Vistos així mateix els informes de la Directora d'activitats i Ordenances Cíviques i del 
Director del Mercat Municipal corresponent. 
 
Vist l'informe de data 9 de juliol de 2020 del Cap de Departament de Patrimoni. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret 2019/2497 de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
província de data 2 de juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde de Política Territorial i Espai 
públic, proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- Acceptar la renúncia efectuada pel titular de l’autorització de venda de la 
següent parada del Mercat Municipal Centre: 
 
Titular: Fundació Privada El Llindar amb NIF G-63705578. 
Parada: Interior núm. 58-59 del Mercat Municipal Centre. 
Destinada a la venda de Precuinats. 
 
Segon.- Declarar vacant l’esmentada parada, havent de deixar-la lliure el renunciant i 
a disposició d’aquest Ajuntament, retirant els bens i efectes de la seva pertinència i 
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fent lliurament de les claus al Director del Mercat, concedint, el termini de 15 dies a 
comptar de l’endemà que rebi la notificació del present acord, a fi que procedeixi a 
retirar de la parada els possibles béns i efectes de la seva pertinència, deixant-la 
lliure, a disposició d’aquest Ajuntament. 
 
Tercer.- Retornar la fiança constituïda per import total de 302.- euros, una vegada 
hagi deixat la parada lliure a disposició d'aquest Ajuntament i ha fet el lliurament de 
les claus al Director del Mercat. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a Fundació Privada El Llindar, al Departament 
d’Activitats i Ordenances Cíviques, al Director del Mercat Municipal corresponent i a 
la Intervenció Municipal, per al seu coneixement i efectes adients. 
 
Cinquè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya.” 
 

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

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 trenta-cinc minuts, de la qual s’estén la 
present acta, que és signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi, la 
Secretària General, que ho certifico. 
 
 
Aquesta acta està complementada pel document de vídeo adjunt, que es 
troba degudament signat per aquesta Secretària, en el qual figuren totes les 
deliberacions i intervencions de la sessió. 
 
 

Diligència: Per a fer constar que el present document correspon a la transcripció de l’esborrany 
de l’acta de la sessió Junta de Govern celebrada en data 17 de juliol de 2020, relativa als acords 
adoptats, i que es troba pendent d’aprovació. 
 
Cornellà de Llobregat, a la data de la signatura electrònica. 
 

LA SECRETÀRIA GENERAL 
Carmen Alonso Higuera 


