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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

ACTA NÚM. 14/2020 

 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT, 
CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA  4 DE SETEMBRE DE 2020. 
 
 

 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les nou hores i trenta minuts, del 
dia 04 de setembre 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, el Secretari Gral. Accidental. 
 
 

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 
 
Secretari Gral. Accidental                  Sra. Jesús Chacón Murillo 
 
Interventor                                Sr. Juan Ramón Sagalés Guillamón 
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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 passa a despatxar els 
assumptes que integren l’Ordre del Dia, que són els que a continuació es 
relacionen: 
 
 
 
 

I 
 

PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
 
Punt primer.- Aprovar l’acta número 13/2020 corresponent a la sessió 
celebrada el dia 31 de juliol de 2020. 
 

Aprovar Acta núm. 13/2020 
 
Pel Secretari Accidental es dóna lectura a l’acta número 13/2020 corresponent a 
la sessió del dia 31 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 
 
Pel Secretari Accidental  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: 
 
2.1 Decret de l’Alcaldia número 2020/2419 de data 26 d’agost, relatiu a 
adjudicar a l’empresa PIME EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, 
S.A., el contracte d’obres per la millora de seguretat dels carrils bici de Cornellà 
de Llobregat.  
 
“Vist Vist l’expedient instruït per a la contractació amb les següents característiques: 
 
Naturalesa: Obres 
Objecte del contracte: Obres per la millora de seguretat dels carrils bici de Cornellà de 
Llobregat 
Tramitació: Ordinària 
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Procediment d’adjudicació: Obert-Simplificat 
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat-preu 
 
 
 Atès que les proposicions admeses a la licitació son les següents empreses: 
 

1. COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT SL  
2. INFRAESTRUCTURAS TRADE SL  
3. INNOVIA COPTALIA SAU  
4. EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA SA  
5. SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SA  
6. PROSEÑAL SL  
7. ESTAYC SL  
8. CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ SL  
9. CIVIL STONE SL  
10. OBRES I SERVEIS ROIG SA  
11. IARSA OBRES I PROMOCIONS SL  

 
Atès que la Mesa de Contractació es va reunir per procedir a la valoració de les ofertes 
presentades, proposant l’adjudicació EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, 
S.A, per ser l’oferta més avantatjosa per aquest Ajuntament i complir tots els requisits 
fixats al Plec de Condicions aprovat per regir el present procediment, constant a 
l’expedient i al Perfil del Contractant les actes de la Mesa de Contractació, contenint tota 
la informació del procés. 
 
Vist que l’empresa EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A, va presentar la 
documentació requerida, entre ells  la garantia definitiva per import de 16.204,86.-euros, 
donant compliment a l’article 150.2 de la Llei 9/2017 de CSP, de 8 de novembre. 
 
Vist l'article 179 d) del Reglament Orgànic Municipal, relatiu a que les competències 
delegades, segons el qual l’òrgan delegant es reserva la facultat entre d'altres d'exercir 
la competència delegada  directament per raons d'urgència, posant aquesta 
circumstància 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 del contracte. 
 
Per tot això en exercici de les competències que m’han sigut conferides a la legislació de 
Règim Local 
 

HE RESOLT 
 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa PIME EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, 
S.A., segons Certificat del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores que consta a 
l’expedient, el contracte d’Obres per la millora de seguretat dels carrils bici de Cornellà 
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de Llobregat, amb un termini d’execució serà de 4 (quatre) mesos, a comptar de la 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig, (supeditada a l’aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut), amb estricta subjecció al Plec de Condicions Econòmic-Administratives 
aprovat per Junta de Govern Local de data 06 de març de 2020, i a la seva oferta. 
 
 
Segon.- Establir com a preu del contracte, 324.097,21 euros, IVA exclòs, més  68.060,41.-
euros d’IVA 21 %, fent un total de 392.157,62.- euros IVA inclòs. 
 
Tercer.- Formalitzar aquest contracte en document administratiu de conformitat al que 
disposa l’article 153 de la Llei 9/2017 de CSP, de 8 de novembre, dins el termini dels 15 
dies hàbils següents a l’endemà de la notificació  del  present acord, haurà de concórrer a 
formalitzar el contracte. 
 
 
Quart.- Disposar  la despesa de 392.157,62.- euros (IVA inclòs), amb aplicació a la 
partida pressupostària 0011.1532A.6190000  del vigent Pressupost de Despeses. 
 
 
Cinquè.- Comunicar les dades relatives a aquest contracte al Registre Públic de 
Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el termini dels tres 
mesos següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que preveu la Llei 
9/2017, de CSP de 8 de novembre, i difondre el contingut d’aquesta resolució en 
compliment del principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i 
permanent al Portal de Transparència, 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. 
 
 
Sisè.- Notificar el present acord al Departament d’Estudis i Actuacions Ambientals, i a 
l’adjudicatari, així com a la resta de participants. 
 
Setè.- Posar l’expedient instruït a disposició dels altres licitadors ofertants als efectes de 
donar compliment a allò que preveu l’article 88.3, en concordança amb l’article 35.2 de 
la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Vuitè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Jordi Leal Salvador, enginyer,  donant 
conformitat a l’article 62 de la Llei 9/2017, de la CSP de 8 de novembre. 
 
Novè.- Donar compte de la present resolució en la propera Junta de Govern Local que se 
celebri.” 
  

... 
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2.2 Decret de l’Alcaldia número 2020/2447 de data 28 d’agost, relatiu a la 
modificacio de l’inici de la prorroga forçosa del contracte de Gestió integral i 
funcionament del servei públic de l’Escola Bressol Municipal Cel Blau. 
 
... 
 
“Vist l’expedient iniciat per a la contractació de la Gestió i funcionament integral del 
servei de l’Escola Bressol Municipal Cel Blau, consistent en la contractació dels serveis 
educatius de primer cicle d’Educació Infantil i els serveis complementaris d’acollida i 
menjador, aprovat per la Junta de Govern Local de data 19 de juny de 2020 i publicat en 
el DOUE  i en el perfil del contractant en data 29 de juny de 2020. 
 
Vist que l’inici de l’esmentat contracte estava previst per l’1 de setembre de 2020, 
d’acord amb la clàusula 6 del Plec de Condicions Administratives Particulars. 
 
Vist que la tramitació d’aquest expedient s’ha vist afectada per la crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19 i específicament per la suspensió i interrupció dels terminis per 
a la tramitació dels procediments administratius, d’acord amb la Disposició Addicional 
tercera del “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19” 
 
Vist que com a conseqüència del que s’ha exposat no és possible formalitzar el nou 
contracte de gestió integral i funcionament del servei públic de l’Escola Bressol Municipal 
Cel Blau, per la data inicialment prevista, que coincideix amb la data d’inici del curs 
escolar. 
 
Vist l’informe de la Cap de l’Àrea de Gestió d’Educació amb el vist i plau de la seva  
Regidoria, segons el qual és necessari oferir continuïtat al servei que s’està prestant fins 
que es formalitzi un nou contracte, estimant que aquesta situació es perllongarà fins el 
31 de desembre de 2020. 
 
Vista la clàusula 3 del Plec de Condicions Administratives Particulars que regeix el vigent 
contracte, només hi ha prevista una pròrroga pel termini corresponent a un curs escolar, 
que és la que s’està executant per l’actual adjudicatària del contracte, ZIGA-ZAGA, S.L. 
 
Atès el que preveu  el penúltim paràgraf de l’article  34.1 del “Real Decreto ley 8/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19”: 
  
“Además, en aquellos contratos públicos de servicios y de suministros de prestación 
sucesiva, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo 
contrato que garantice la continuidad de la prestación como consecuencia de la 
paralización de los procedimientos de contratación derivada de lo dispuesto en el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y no pudiera 
formalizarse el correspondiente nuevo contrato, podrá aplicarse lo previsto en el último 
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párrafo del artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, con independencia de la fecha de publicación de la licitación de dicho nuevo 
expediente.” 
 
Atès l’esmentat article 29.4 de la Llei 9/2017: 
 
“No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando al vencimiento de un 
contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la 
prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de 
acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el 
procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir 
la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución 
del nuevo contrato y en todo caso por un período máximo de nueve meses, sin modificar 
las restantes condiciones del contrato,…”  
 
Vist l’escrit presentat per ZIGA-ZAGA, S.L. amb registre d’entrada núm 24725 mitjançant 
el qual accepta la pròrroga de l’esmentat contracte. 
 
 
Vist l’article 39.3, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, sobre els efectes retroactius dels actes administratius. 
 
Atès que l’endarreriment de l’inici del contracte que ara s’està licitant suposa un 
reajustament de les anualitats aprovades per la Junta de Govern Local celebrada el 19 de 
juny de 2020. 
 
Vistos els informes emesos al respecte per la Cap de l’Àrea de Gestió Administrativa 
General, la Secretària General i l’Interventor. 
 
Vist l'article 179 d) del Reglament Orgànic Municipal, relatiu a les competències 
delegades, segons el qual l’òrgan delegant es reserva la facultat entre d'altres d'exercir 
la competència delegada directament per raons d'urgència, posant aquesta 
circumstància 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 les raons d’urgència expressades. 
 
Vist que l’aprovació d’aquest expedient ha d’efectuar-se amb caràcter d’urgència, ja que 
l’inici del curs escolar està previst pel proper 1 de setembre de 2020 i no se celebren 
sessions de la Junta de Govern Local durant el mes d’agost. 
 
Vist l’informe de discrepàncies emès per la Cap de l’Àrea de Gestió d’Educació de data 25 
d’agost de 2020. 
 
Per tot això en exercici de les competències que m’han sigut conferides a la legislació de 
Règim Local. 
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HE RESOLT 
 
Primer.- Resoldre favorablement al departament gestor, Educació, la discrepància 
formulada per l’Interventor General 
 
Segon.- Modificar el punt tercer de la part dispositiva de l’acord de l’inici de l’expedient 
de contractació de la gestió i funcionament integral de l’Escola Bressol Municipal Cel 
Blau, aprovat per la Junta de Govern Local celebrada el 19 de juny de 2020, en el sentit 
que 
 
On diu:  
 
“Tercer.- Autoritzar la despesa de caràcter plurianual amb aplicació als exercicis i pels 
imports següents:  
 

        Exercici  Partida pressupostària Descripció Import (IVA Exempt) 
2020             0200 3230C 2279900 CPS CEL BLAU 128.338,88 € 
2021 0200 3230C 2279900 CPS CEL BLAU 342.237,03 € 

   
 

  
Total: 470.575,91 € 

 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos.” 
 
Ha de dir : 
 
“Tercer.- Autoritzar la despesa de caràcter plurianual amb aplicació als exercicis i pels 
imports següents:  
 

Exercici Partida Pressupostària Descripció Import (IVA Exempt) 
2021 0200 3230C 2279900 CPS CEL BLAU 427.796,28€ 
2022 0200 3230C 2279900 CPS CEL BLAU 42.779,63 € 

   
 

  
Total: 470.575,91 € 

 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos.” 
 
Tercer.- Aprovar la pròrroga forçosa del contracte de Gestió integral i funcionament del 
servei públic de l’Escola Bressol Municipal Cel Blau de Cornellà de Llobregat, adjudicat 
segons Decret 3776/16 de data 12 d’agost de 2016 a ZIGA-ZAGA, S.L, pel període 
comprès entre l’1 d’agost de 2020 fins al 31 de desembre de 2020 (tenint en compte que 
en el mes d’agost les escoles romanen tancades i per tant no es presta el servei), per un 
import de 141.142,92.- euros (IVA Exempt). 
 
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual amb aplicació als exercicis 
i pels imports següents:  
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Exercici  Partida  Descripció  Import (IVA Exempte) 
2020 0200 3230C 2279900 CPS CEL BLAU 105.857,19 € 
2021 0200 3230C 2279900 CPS CEL BLAU 35.285,73 € 

  
Total: 141.142,92 € 

 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius Pressupostos. 
 
Cinquè.- Fixar la garantia definitiva en la quantitat de 7.057,15.- euros, de conformitat 
amb el Plec de Condicions particulars, la qual haurà d’ingressar el contractista en el 
termini de 15 dies següents, a comptar de la recepció del present acord. De no acomplir-
se aquest requisit, per causes imputables a l’adjudicatari, l’Ajuntament declararà resolt 
el contracte. 
 
Sisè.- Comunicar les dades relatives a aquest contracte al Registre Públic de Contractes 
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el termini dels tres mesos 
següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que preveu la Llei 9/2017, de 
CSP de 8 de novembre i difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del 
principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent al 
Portal de Transparència, 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. 
 
Setè.- Notificar aquest acord al departament d’Educació i a l’entitat adjudicatària. 
 
Vuitè.- Donar compte de la present resolució en la propera Junta de Govern Local que se 
celebri.” 
 

... 
 
 
2.3 Decret de l’Alcaldia número 2020/2193 de data 31 de juliol, relatiu a 
declarar raons d’urgència per la tramitació de l’inici per la gestió integral del 
servei de menjador de l’Escola d’Educació Especial Municipal Virolai.  
 
… 
 
“Vist l’expedient instruït per a la contractació amb les següents característiques: 
 
Naturalesa: Serveis 
Objecte del contracte: gestió integral del servei de menjador de l’Escola d’Educació 
Especial Municipal Virolai que comprèn el servei de dinar,  la disposició de personal 
necessària per a la seva prestació tant nutricional com educativa amb mesures de 
contractació pública sostenible. 
Tramitació: Urgent 
Procediment d’adjudicació:  Obert-Harmonitzat.  
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat-preu. 
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Vist l’informe emès al respecte per la Cap del Departament de Contractació, la Secretària 
General i l’Interventor. 
 
Vist  l’informe  signat per la Sra. Sonia Broto Pérez, Cap de l’Àrea de Gestió d’Educació, a 
data que figura al document electrònic, sobre la necessitat d’actuació d’urgència per la 
gestió integral del servei de menjador de l’Escola d’Educació Especial Municipal Virolai 
que comprèn el servei de dinar,  la disposició de personal necessària per a la seva 
prestació tant nutricional com educativa amb mesures de contractació pública 
sostenible, per garantir l’inici del contracte l’1 de setembre de 2020. 
 
Vista la Disposició Addicional Cinquena, apartat primer, del Decret Llei 11/2020, de 7 
d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal.liar els 
efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries, que 
declara de tramitació urgent els expedients de contractació d’obra, serveis i 
subministraments la tramitació dels quals s’ha vist interrompuda o no s’ha pogut iniciar 
com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma establerta pel Reial decret 
463/2020, de 14 de març, necessaris per garantir la continuïtat dels seveis públics 
essencials. 
 
Vist l’article 179 d) del Reglament Orgànic Municipal, relatiu a que  les competències 
delegades, l’òrgan delegant es reserva la facultat entre d’altres 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 del contracte. 
 
Per tot això en exercici de les competències que m’han sigut conferides a la legislació de 
Règim Local. 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Declarar raons d’urgència per la tramitació de l’expedient que ha de regir la 
contractació que s’estableix al punt següent, mitjançant procediment obert-harmonitzat. 
 
Segon.- Iniciar expedient de la següent contractació: 
 
Naturalesa: Serveis 
Objecte del contracte: gestió integral del servei de menjador de l’Escola d’Educació 
Especial Municipal Virolai que comprèn el servei de dinar,  la disposició de personal 
necessària per a la seva prestació tant nutricional com educativa amb mesures de 
contractació pública sostenible. 
Tramitació: Urgent 
Procediment d’adjudicació:  Obert-Harmonitzat.  
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat-preu. 
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Tercer.- Aprovar el Plec de Condicions Economicoadministratives Particulars de la 
contractació i el Plec de Condicions Tècniques que figuren com a annexos I i II, amb les 
següents identificació electrònica: 
  

- PCAP Annex I: 
o ID: 1487068 
o Hash SHA-512: 

EB006762E74D5C3D38BA7200C61D2DB9653902FE79A0DA5FE53D9C2E2259ACDD002D
2C90F2D32CF480F28FCF8D301DCCE2551376B5149E304A432FAA5DC76986 
 

- PTT Annex II: 
o ID: 1487078 
o Hash SHA-512: 

5F3B0284918D113B42A33C17335A9B534AD8B8F9665B086A08D51C0B5BBAEBEB34642
FBFE5E497BAA4AE58633D8CBC0D05E2D7B433AACFBFD916B0E4055A8D7C 
 
  Quart.- Autoritzar la despesa de caràcter plurianual amb aplicació als exercicis 
i pels imports següents:  
 
 

EXERCICI 
PARTIDA 
PRESSUPOSTARIA DESCRIPCIÓ IMPORT (IVA inclòs) 

2020 0200 3230D 2279900 PRESTACIO SERVEIS EDUC. ESPECIAL VIROLAI 56.210,93 € 
2021 0200 3230D 2279900 PRESTACIO SERVEIS EDUC. ESPECIAL VIROLAI 124.552,22 € 
     

 
TOTAL:  180.763,15 € 

 
Subordinat al crèdit que es consigni en els respectius Pressupostos. 
 
 
Cinquè.- Convocar procediment obert-harmonitzat  per a l’adjudicació de l’esmentada 
contractació, de conformitat amb l’article 156 i següents  de la Llei 9/2017, de CSP de 8 
de novembre, donant publicitat a la licitació mitjançant anunci en el Perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Cornellà i en el Diari Oficial de la Unió Europea. 
  
Sisè.- Establir que en el present procediment no procedeix clàusula de revisió de preus 
conforme a allò establert en el Plec de Condicions Particular. 
 
Setè.- Comunicar les dades relatives a aquest contracte al Registre Públic de Contractes 
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el termini dels tres mesos 
següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que preveu la Llei 9/2017 de 8 
de novembre difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent al Portal de 
Transparència, 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. 
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Vuitè.- Comunicar el present acord al Departament d'Educació. 
 
Novè.- Donar compte del present decret en la propera Junta de Govern Local que se 
celebri.” 
 

… 
 
2.4 Decret de l’Alcaldia número 2020/2214 de data 03 d’agost, relatiu a 
declarar raons d’urgència per la tramitació de l’inici per la Gestió i funcionament 
integral del Servei de l’Escola Bressol Municipal La Rosa dels Vents. 
 
… 
 
 
“Vist l’expedient instruït per a la contractació amb les següents característiques: 
 
Naturalesa: Serveis 
Objecte del contracte: Gestió i funcionament integral del Servei de l’Escola Bressol 
Municipal La Rosa dels Vents consistent en la contractació dels serveis educatius de 
primer cicle d’Educació Infantil i els serveis complementaris d’acollida i menjador. 
Tramitació: Urgent 
Procediment d’adjudicació: Obert-Harmonitzat 
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat-preu 
 
Vist l’informe emès al respecte per la Cap del Departament de Contractació, la Secretària 
General i l’Interventor. 
 
Atès que es donen raons d’urgència de l’expedient, tal com consta a l’informe signat per 
la Sra. Sonia Broto Pérez, Cap de l’Àrea de Gestió d’Educació, a data que figura al 
document electrònic, sobre la necessitat d’actuació d’urgència per la Gestió i 
funcionament integral del Servei de l’Escola Bressol Municipal La Rosa dels Vents 
consistent en la contractació dels serveis educatius de primer cicle d’Educació Infantil i 
els serveis complementaris d’acollida i menjador, segons el qual sol·liciten tramitar 
l’expedient de caràcter urgent per garantir l’inici del contracte l’1 de setembre de 2020. 
 
Vista la Disposició Addicional Cinquena, apartat primer, del Decret Llei 11/2020, de 7 
d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal.liar els 
efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries, que 
declara de tramitació urgent els expedients de contractació d’obra, serveis i 
subministraments la tramitació dels quals s’ha vist interrompuda o no s’ha pogut iniciar 
com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma establerta pel Reial decret 
463/2020, de 14 de març, necessaris per garantir la continuïtat dels seveis públics 
essencials. 
 
Vist l’article 179 d) del Reglament Orgànic Municipal, relatiu a que  les competències 
delegades, l’òrgan delegant es reserva la facultat entre d’altres d’exercir la competència 
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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 del contracte. 
 
Per tot això en exercici de les competències que m’han sigut conferides a la legislació de 
Règim Local. 
 

HE RESOLT 
 
 
Primer.- Declarar raons d’urgència per la tramitació de l’expedient que ha de regir la 
contractació que s’estableix al punt segon, mitjançant procediment Obert-harmonitzat. 
 
Segon.- Iniciar expedient de la següent contractació: 
 
Naturalesa: Serveis 
Objecte del contracte: Gestió i funcionament integral del Servei de l’Escola Bressol 
Municipal La Rosa dels Vents consistent en la contractació dels serveis educatius de 
primer cicle d’Educació Infantil i els serveis complementaris d’acollida i menjador. 
Tramitació: Urgent 
Procediment d’adjudicació: Obert-Harmonitzat 
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat-preu 
 
 
Tercer.- Aprovar el Plec de Condicions Economicoadministratives Particulars de la 
contractació i el Plec de Condicions Tècniques que figuren com a annexos I i II. 
 
Quart.- Autoritzar la despesa de caràcter plurianual amb aplicació als exercicis i pels 
imports següents:  
 
Exercici Partida Pressupostària Descripció Import (IVA Exempt) 

    2020 0200 3230C 2279901 CPS LA ROSA DELS VENTS 137.385,46 € 
2021 0200 3230C 2279901 CPS LA ROSA DELS VENTS 366.361,24 € 

   
 

  
Total: 503.746,70 € 

 
Subordinat al crèdit que es consigni en els respectius Pressupostos. 
 
Cinquè.- Convocar procediment obert-harmonitzat  per a l’adjudicació de l’esmentada 
contractació, de conformitat amb l’article 156  i següents  de la Llei 9/2017, de CSP de 8 
de novembre, donant publicitat a la licitació mitjançant anunci en el Perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Cornellà i en el Diari Oficial de la Unió Europea. 
 



 
 

 
 

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

 

 13

Sisè.- Establir que en el present procediment no procedeix clàusula de revisió de preus 
conforme a allò establert en el Plec de Condicions Particular. 
 
Setè.- Comunicar les dades relatives a aquest contracte al Registre Públic de Contractes 
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el termini dels tres mesos 
següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que preveu la Llei 9/2017 de 8 
de novembre difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent al Portal de 
Transparència, 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. 
 
Vuitè.- Comunicar el present acord al Departament d’Educació. 
 
Novè.- Donar compte de la present resolució en la propera Junta de Govern Local que se 
celebri.” 
 

… 
 
2.5 Decret de l’Alcaldia número 2020/2443 de data 28 d’agost, relatiu a 
aixecar la suspensió i aprovar la represa del contracte del Servei Integral de 
Gestió i Funcionament de l’Escola Bressol Municipal Cel Blau de Cornellà de 
Llobregat, adjudicat a l’empresa Ziga-Zaga, S.L. 
 
… 
 
“Vist el Decret d’alcaldia número 1292/2020 de data 30 de març de 2020, mitjançant el 
qual s’dentifiquen una sèrie de contractes com a suspesos automàticament en tota la 
seva activitat menys la de menjadors escolars, amb efectes 14 de març de 2020 fins a la 
data en que s’aixequi l’ordre de tancament dels centres, entre els que es troba el Servei 
Integral de Gestió i Funcionament de l’Escola Bressol Municipal Cel Blau, de Cornellà de 
Llobregat, adjudicat a l’empresa Ziga-Zaga, S.L. 
 
Vist que per Decret 1403/2020 de data 6 de juny de 2020, es reconeix l’activitat de 
menjador com a activitat automàticament suspesa arrel de l’ordre de tancament de 
centres, i per tant, entendre suspès el contracte en la seva totalitat des del 14 de març de 
2020, fins a la data en què s’aixequi l’ordre. 
 
Vist l’informe de la Cap de l’Àrea de Gestió d’Educació  i de la Tinent d’Alcalde i Regidora 
delegada de l’àrea d’Igualtat i Educació, que donen conformitat a que es procedeixi a 
l’aixecament de la suspensió amb data 1 de setembre de 2020, per l’inici dels 
funcionament del centres educatius a Catalunya per curs 2020-2021. 
 
Vist l’informe emès al respecte per l’advocada de l’Àrea de Recursos Jurídics i la Cap de 
l’Àrea de Gestió Administrativa General d’aquest Ajuntament. 
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Vist l'article 179 d) del Reglament Orgànic Municipal, relatiu a les competències 
delegades, segons el qual l'òrgan delegant es reserva la facultat, entre d’altres, d'exercir 
la competència delegada directament per raons d'urgència, posant aquesta 
circumstància en coneixement dels interessats en l'expedient i sense que això suposa una 
revocació del règim de delegació atorgat. 
 
S'exerceix la competència per part de l'òrgan originari per raons d' urgència, per trobar-
se proper l’inici del funcionament dels centres educatius, i no ser possible endarrerir 
l’adopció d’aquests acords fins a la propera Junta de Govern Local, la qual no es convoca 
al mes d’agost. 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m'han estat concedides a la legislació de 
Règim Local, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Aixecar la suspensió i aprovar la represa del contracte del Servei Integral de 
Gestió i Funcionament de l’Escola Bressol Municipal Cel Blau de Cornellà de Llobregat,  
adjudicat a l’empresa Ziga-Zaga, S.L. segons Decret 3770/2016 de data 12 d’agost de 
2016 prorrogat per Decret 2518/2019 de data 1 de juliol de 2019, a partir del dia 1 de 
setembre de 2020. 
 
Segon.- Requerir a l'empresa Ziga-Zaga, S.L. per tal que aporti la documentació 
acreditativa i justificativa de les despeses indemnitzables a data 31 d’agost de 2020. 
 
Tercer.- Donar compte de la present resolució a la propera sessió de la Junta de Govern 
Local que es celebri.” 
 

… 
 

2.6  Decret de l’Alcaldia número 2020/2422 de data 27 d’agost, relatiu a 
aixecar la suspensió i aprovar la represa del contracte de Gestió Integral i 
funcionament del servei públic de l’Escola Bressol Municipal Mag Maginet de 
Cornellà de Llobregat, adjudicat a l’empresa Ziga-Zaga, S.L. 
 
… 
 
“Vist el Decret d’alcaldia número 1292/2020 de data 30 de març de 2020, mitjançant el 
qual s’dentifiquen una sèrie de contractes com a suspesos automàticament en tota la 
seva activitat menys la de menjadors escolars, amb efectes 14 de març de 2020 fins a la 
data en que s’aixequi l’ordre de tancament dels centres, entre els que es troba la Gestió 
integral i funcionament del servei públic de l’escola bressol Mag Maginet de Cornellà de 
Llobregat, adjudicat a l’empresa Ziga-Zaga, S.L. 
 
Vist que per Decret 1403/2020 de data 6 de juny de 2020, es reconeix l’activitat de 
menjador com a activitat automàticament suspesa arrel de l’ordre de tancament de 
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centres, i per tant, entendre suspès el contracte en la seva totalitat des del 14 de març de 
2020, fins a la data en què s’aixequi l’ordre. 
 
Vist l’informe de la Cap de l’Àrea de Gestió d’Educació  i de la Tinent d’Alcalde i Regidora 
delegada de l’àrea d’Igualtat i Educació, que donen conformitat a que es procedeixi a 
l’aixecament de la suspensió amb data 1 de setembre de 2020, per l’inici dels 
funcionament del centres educatius a Catalunya per curs 2020-2021. 
 
Vist l’informe emès al respecte per l’advocada de l’Àrea de Recursos Jurídics i la Cap de 
l’Àrea de Gestió Administrativa General d’aquest Ajuntament. 
 
Vist l'article 179 d) del Reglament Orgànic Municipal, relatiu a les competències 
delegades, segons el qual l'òrgan delegant es reserva la facultat, entre d’altres, d'exercir 
la competència delegada directament per raons d'urgència, posant aquesta 
circumstància en coneixement dels interessats en l'expedient i sense que això suposa una 
revocació del règim de delegació atorgat. 
 
S'exerceix la competència per part de l'òrgan originari per raons d' urgència, per trobar-
se proper l’inici del funcionament dels centres educatius, i no ser possible endarrerir 
l’adopció d’aquests acords fins a la propera Junta de Govern Local, la qual no es convoca 
al mes d’agost. 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m'han estat concedides a la legislació de 
Règim Local, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Aixecar la suspensió i aprovar la represa del contracte de Gestió Integral i 
funcionament del servei públic de l’Escola Bressol Municipal Mag Maginet de Cornellà de 
Llobregat,  adjudicat a l’empresa Ziga-Zaga, S.L. segons Acord de Junta de Govern Local 
de data 13 de juliol de 2018, a partir del dia 1 de setembre de 2020. 
 
Segon.- Requerir a l'empresa Ziga-Zaga, S.L. per tal que aporti la documentació 
acreditativa i justificativa de les despeses indemnitzables a data 31 d’agost de 2020. 
 
Tercer.- Donar compte de la present resolució a la propera sessió de la Junta de Govern 
Local que es celebri.” 
 

… 
 
2.7 Decret de l’Alcaldia número 2020/2421 de data 27 d’agost, relatiu a 
aixecar la suspensió i aprovar la represa del contracte de Gestió Integral i 
funcionament del servei públic de l’Escola Bressol Municipal Arc de Sant Martí de 
Cornellà de Llobregat, adjudicat a l’empresa Ziga-Zaga, S.L. 
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“Vist el Decret d’alcaldia número 1292/2020 de data 30 de març de 2020, mitjançant el 
qual s’dentifiquen una sèrie de contractes com a suspesos automàticament en tota la 
seva activitat menys la de menjadors escolars, amb efectes 14 de març de 2020 fins a la 
data en que s’aixequi l’ordre de tancament dels centres, entre els que es troba la Gestió 
integral i funcionament del servei públic de l’escola bressol Arc de Sant Martí de Cornellà 
de Llobregat, adjudicat a l’empresa Ziga-Zaga, S.L. 
 
Vist que per Decret 1403/2020 de data 6 de juny de 2020, es reconeix l’activitat de 
menjador com a activitat automàticament suspesa arrel de l’ordre de tancament de 
centres, i per tant, entendre suspès el contracte en la seva totalitat des del 14 de març de 
2020, fins a la data en què s’aixequi l’ordre. 
 
Vist l’informe de la Cap de l’Àrea de Gestió d’Educació  i de la Tinent d’Alcalde i Regidora 
delegada de l’àrea d’Igualtat i Educació, que donen conformitat a que es procedeixi a 
l’aixecament de la suspensió amb data 1 de setembre de 2020, per l’inici dels 
funcionament del centres educatius a Catalunya per curs 2020-2021. 
 
Vist l’informe emès al respecte per l’advocada de l’Àrea de Recursos Jurídics i la Cap de 
l’Àrea de Gestió Administrativa General d’aquest Ajuntament. 
 
Vist l'article 179 d) del Reglament Orgànic Municipal, relatiu a les competències 
delegades, segons el qual l'òrgan delegant es reserva la facultat, entre d’altres, d'exercir 
la competència delegada directament per raons d'urgència, posant aquesta 
circumstància en coneixement dels interessats en l'expedient i sense que això suposa una 
revocació del règim de delegació atorgat. 
 
S'exerceix la competència per part de l'òrgan originari per raons d' urgència, per trobar-
se proper l’inici del funcionament dels centres educatius, i no ser possible endarrerir 
l’adopció d’aquests acords fins a la propera Junta de Govern Local, la qual no es convoca 
al mes d’agost. 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m'han estat concedides a la legislació de 
Règim Local, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Aixecar la suspensió i aprovar la represa del contracte de Gestió Integral i 
funcionament del servei públic de l’Escola Bressol Municipal Arc de Sant Martí de 
Cornellà de Llobregat,  adjudicat a l’empresa Ziga-Zaga, S.L. segons Acord de Junta de 
Govern Local de data 13 de juliol de 2018, a partir del dia 1 de setembre de 2020. 
 
Segon.- Requerir a l'empresa Ziga-Zaga, S.L. per tal que aporti la documentació 
acreditativa i justificativa de les despeses indemnitzables a data 31 d’agost de 2020. 
 
Tercer.- Donar compte de la present resolució a la propera sessió de la Junta de Govern 
Local que es celebri.” 
 



 
 

 
 

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

 

 17

… 
 
2.8 Decret de l’Alcaldia número 2020/2446 de data 28 d’agost, relatiu a a 
aixecar la suspensió i aprovar la represa del contracte de Gestió Integral del 
Servei i Funcionament de l’Escola Bressol Municipal Rosa dels Vents de Cornellà 
de Llobregat, adjudicat a l’empresa Educare XXI, S.L. 
 
“Vist el Decret d’alcaldia número 1292/2020 de data 30 de març de 2020, mitjançant el 
qual s’dentifiquen una sèrie de contractes com a suspesos automàticament en tota la 
seva activitat menys la de menjadors escolars, amb efectes 14 de març de 2020 fins a la 
data en que s’aixequi l’ordre de tancament dels centres, entre els que es troba la Gestió 
Integral del Servei  i Funcionament de l’Escola Bressol Municipal Rosa dels Vents, de 
Cornellà de Llobregat, adjudicat a l’empresa Educare XXI, S.L. 
 
Vist que per Decret 1401/2020 de data 6 de juny de 2020, es reconeix l’activitat de 
menjador com a activitat automàticament suspesa arrel de l’ordre de tancament de 
centres, i per tant, entendre suspès el contracte en la seva totalitat des del 14 de març de 
2020, fins a la data en què s’aixequi l’ordre. 
 
Vist l’informe de la Cap de l’Àrea de Gestió d’Educació  i de la Tinent d’Alcalde i Regidora 
delegada de l’àrea d’Igualtat i Educació, que donen conformitat a que es procedeixi a 
l’aixecament de la suspensió amb data 1 de setembre de 2020, per l’inici dels 
funcionament del centres educatius a Catalunya per curs 2020-2021. 
 
Vist l’informe emès al respecte per l’advocada de l’Àrea de Recursos Jurídics i la Cap de 
l’Àrea de Gestió Administrativa General d’aquest Ajuntament. 
 
Vist l'article 179 d) del Reglament Orgànic Municipal, relatiu a les competències 
delegades, segons el qual l'òrgan delegant es reserva la facultat, entre d’altres, d'exercir 
la competència delegada directament per raons d'urgència, posant aquesta 
circumstància en coneixement dels interessats en l'expedient i sense que això suposa una 
revocació del règim de delegació atorgat. 
 
S'exerceix la competència per part de l'òrgan originari per raons d' urgència, per trobar-
se proper l’inici del funcionament dels centres educatius, i no ser possible endarrerir 
l’adopció d’aquests acords fins a la propera Junta de Govern Local, la qual no es convoca 
al mes d’agost. 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m'han estat concedides a la legislació de 
Règim Local, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Aixecar la suspensió i aprovar la represa del contracte de Gestió Integral del 
Servei  i Funcionament de l’Escola Bressol Municipal Rosa dels Vents de Cornellà de 
Llobregat,  adjudicat a l’empresa Educare XXI, S.L. segons Decret 3769/2016 de data 12 
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d’agost de 2016 prorrogat per Decret 2519/2019 de data 1 de juliol de 2019, a partir del 
dia 1 de setembre de 2020. 
 
Segon.- Requerir a l'empresa Educare XXI, S.L. per tal que aporti la documentació 
acreditativa i justificativa de les despeses indemnitzables a data 31 d’agost de 2020. 
 
Tercer.- Donar compte de la present resolució a la propera sessió de la Junta de Govern 
Local que es celebri.” 
 

… 
 
2.9 Decret de l’Alcaldia número 2020/2444 de data 28 d’agost, relatiu a 
aixecar la suspensió i aprovar la represa de l’ampliació de la pròrroga forçosa del 
contracte obert de servei de menjador de l’escola d’educació especial Virolai, de 
Cornellà de Llobregat, adjudicat a l’empresa Servei d’Àpats, S.L. 
 
… 
 
“Vist que per Acord de la Junta de Govern Local de data 22 de maig de 2020, es suspèn 
l’ampliació de la pròrroga forçosa del contracte obert de servei de menjador de l’escola 
d’educació especial Virolai, de Cornellà de Llobregat, adjudicat a l’empresa Servei 
d’Àpats, S.L. que compren: servei de menjar cuinat i la disposició de personal de 
menjador, des del 14 de març de 2020 fins que la prestació del servei es pugui reiniciar, 
entenent-se a tals efectes que la suspensió podrà reiniciar-se quan haguessin passat les 
circumstàncies o mesures que la vingueren impedint, i l’òrgan de contractació notifiqui al 
contractista el fi de la suspensió. 
 
Vist l’informe del Coordinador de Dinàmiques Educatives  i de la Tinenta d’Alcalde i 
Regidora delegada de l’àrea d’Igualtat i Educació, que donen conformitat a que es 
procedeixi a l’aixecament de la suspensió amb data 1 de setembre de 2020, per l’inici 
dels funcionament del centres educatius a Catalunya per curs 2020-2021. 
 
Vist l’informe emès al respecte per l’advocada de l’Àrea de Recursos Jurídics i la Cap de 
l’Àrea de Gestió Administrativa General d’aquest Ajuntament. 
 
Vist l'article 179 d) del Reglament Orgànic Municipal, relatiu a les competències 
delegades, segons el qual l'òrgan delegant es reserva la facultat, entre d’altres, d'exercir 
la competència delegada directament per raons d'urgència, posant aquesta 
circumstància en coneixement dels interessats en l'expedient i sense que això suposa una 
revocació del règim de delegació atorgat. 
 
S'exerceix la competència per part de l'òrgan originari per raons d' urgència, per trobar-
se proper l’inici del funcionament dels centres educatius, i no ser possible endarrerir 
l’adopció d’aquests acords fins a la propera Junta de Govern Local, la qual no es convoca 
al mes d’agost. 
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Per tot això, en exercici de les competències que m'han estat concedides a la legislació de 
Règim Local, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Aixecar la suspensió i aprovar la represa de l’ampliació de la pròrroga forçosa 
del contracte obert de servei de menjador de l’escola d’educació especial Virolai, de 
Cornellà de Llobregat, adjudicat a l’empresa Servei d’Àpats, S.L., per Acord de la Junta de 
Govern Local de data 24 de gener de 2020, a partir del dia 1 de setembre de 2020. 
 
Segon.- Requerir a l'empresa Servei d’Àpats, S.L., per tal que aporti la documentació 
acreditativa i justificativa de les despeses indemnitzables a data 31 d’agost de 2020. 
 
Tercer.- Donar compte de la present resolució a la propera sessió de la Junta de Govern 
Local que es celebri.” 
 

… 
 
2.10 Decret de l’Alcaldia número 2020/2285 de data 10 d’agost, relatiu a 
adjudicar per emergència a la CREU ROJA ESPANYOLA, el servei de la gestió, 
distribució i lliurament de kits d’alimentació per atendre la situación 
d’emergència per a persones en situació de vulnerabilitat. 
 
... 
 
“Vist l’informe signat per la Sra. Montserrat Sanllehy Gilabert, Cap de l’Àrea de Gestió de 
Polítiques Socials, i la Sra. Joana Piñero Romera, Regidora delegada de l’Àrea de 
Polítiques Socials, a data que figura al document electrònic, relatiu a la necessitat de la 
contractació per la via d’emergència pel la gestió, distribució i lliurament de 250 kits 
d’alimentació per atendre la situació d’emergència  per a persones en situació de 
vulnerabilitat,  a fi de poder donar cobertura a les seves  necessitats alimentàries. 
                
Atès que del mateix informe proposta es desprenen les següents condicions contractuals: 
 
- Objecte: Gestió, distribució i lliurament de 250 kits d’alimentació per atendre la situació 
d’emergència  per a persones en situació de vulnerabilitat,  a fi de poder donar cobertura 
a les seves  necessitats alimentàries. Import màxim: 9.805,96.- euros,  amb un cost 
unitari del kit 30,15 + 10 % d’IVA = 33,165, cost de la distribució 623,26.- euros, comptat 
10 hores de dedicació durant 1 mes,  i cost de la gestió  (10 % 891,45). 
 
- Destinació: Població més vulnerable del nostre municipi que viu aquest dies confinada a 
casa seva. També hi ha persones que tot i no estar confinades requereixen per la seva 
alimentació aquest recurs, aquests kits d’aliments estan pensats per a dues persones de 
la mateixa unitat familiar, durant el període de 30 dies. Amb la finalitat de 
complementar les ajudes a les persones que l’Ajuntament realitza , a través de la seva 
Organització Municipal Excepcional (OME) per atendre la situació social derivada de la 
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crisi sanitària de la covid-19 i , prèvia validació dels Serveis Socials Municipals ó bé per 
prescripció directa dels serveis socials en l’atenció a persones amb necessitat 
d’alimentació sobrevinguda també arrel de la covid-19. 
 
La entitat contractada haurà de garantir que disposa de la quantitat de kits que figura 
en aquest contracte , 
 
Els kits, que hauran de permetre garantir tres àpats al dia durant 30 dies per a dues 
persones hauran de contenir el següent: 
 
1 - Puré de patates 230g 6 – Sardines 125g 
3 - Sopa pollo /fideus 66g 1 – Espaguetis 500g 
1 – Pastilles caldo 12u. 2 – Minestra 780g 
1 – Llenties cuites 780g 1 – Arroz 1Kg 
1 – Natilles 125g 1 – Tomàquet triturat 800g 
1 – Pinya 825g 1 – Oli d’oliva 1L 
1 – Mongetes cuites 780g 1 – Oli de gira-sol 1L 
2 – Galetes María 200g 6 – Tonyina 85g 
1 – Cafè natural 250g 2 – Mongetes tendres 780g 
1 – Cigrons cuits 780g 2 – Préssec 840g 
 
- Lloc de lliurament: En les seves instal·lacions, a domicili o en el lloc que indiqui 
l’Ajuntament. El subministrament es lliurarà entre setmana al dia següent de la petició a 
Creu Roja. Si la petició és urgent i es produeix el divendres, es lliurarà el dissabte, sinó es 
lliurarà el següent dilluns.  
 
 Cost unitari del kit 30,15 + 10 % (Iva) = 33,165 (cost unitari) x 250 unitats= 8.291,25 € 
 Cost la distribució: = 623,26 Comptat 10 hores de dedicació durant 1 mes. 
Cost de Gestió 10 % 891,45 
Cost kits 8.291,25.- € 
 
Cost de la distribució 623,26 
Subtotal 8914, 51 
10 % Gestió 891,45 
Total:  9.805, 96.- € 
 
- Empresa adjudicatària proposada: CREU ROJA ESPANYOLA 
 
Vist l’article 120.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, 
que regula el contracte d’emergència i atès que es compleixen els requisits per 
l’esmentada tramitació. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de l’Àrea de Gestió Administrativa General. 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides a la legislació de 
Règim Local 
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HE RESOLT 
 
Primer.- Adjudicar per emergència a l’empresa CREU ROJA ESPANYOLA, per tal de portar 
a terme la contractació per la via d’emergència gestió, distribució i lliurament de kits 
d’alimentació per atendre la situació d’emergència  per a persones en situació de 
vulnerabilitat,  a fi de poder donar cobertura a les seves  necessitats alimentàries, amb 
un preu unitari màxim de 30,15 + 10 % d’IVA = 33,165.- € per Kit, cost de la distribució 
623,26.- euros, comptat 10 hores de dedicació durant 1 mes,  i cost de la gestió  (10 % 
891,45), fent un total de màxim de 9.805,96.- euros per la gestió, el subministrament i la 
distribució  de 250 kits, amb les següents condicions contractuals: 
 
- Gestió , distribució i lliurament de 250 Kits d’alimentació per atendre la situació 
d’emergència. Aquests kits d’aliments estan pensats per a dues persones de la mateixa 
unitat familiar, durant el període de 30 dies. Amb la finalitat de complementar les ajudes 
a les persones que l’Ajuntament realitza , a través de la seva Organització Municipal 
Excepcional (OME) per atendre la situació social derivada de la crisi sanitària de la covid-
19 i , prèvia validació dels Serveis Socials Municipals ó bé per prescripció directa dels 
serveis socials en l’atenció a persones amb necessitat d’alimentació sobrevinguda també 
arrel de la covid-19. 
 
- Durada : 30 dies (tres àpats al dia per a  dues persones)  
- Lloc de lliurament: En les seves instal·lacions, a domicili o en el lloc que indiqui 
l’Ajuntament. El subministrament es lliurarà entre setmana al dia següent de la petició a 
Creu Roja. Si la petició és urgent i es produeix el divendres, es lliurarà el dissabte, sinó es 
lliurarà el següent dilluns.  
 
- Unitats subministrades: 250 Kits 
 
Segon.- Nomenar responsable del present contracte a la senyora Montserrat Sanllehy 
Gilabert, Cap de l’àrea de Gestió de Polítiques Socials. 
 
Tercer.- Comunicar les dades relatives a l’adjudicació d’aquest contracte a la Unitat de 
Transparència de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat als efectes d’allò disposat a la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
          
Quart.- Comunicar el present decret al departament de Polítiques Socials, i a l’empresa 
CREU ROJA ESPANYOLA.  
 
Cinquè.- Notificar a la Intervenció Municipal el present decret juntament amb la 
documentació comptable corresponent. 
     
Sisè.- Donar compte de la present resolució en la propera Junta de Govern Local que se 
celebri.” 
 

... 
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2.11 Decret de l’Alcaldia número 2020/2423 de data 27 d’agost, relatiu a 
aprovar la pròrroga forçosa del contracte de Servei de manteniment del mobiliari 
urbà destinat a jocs infantils que depenen de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, adjudicat a HPC Ibérica, S.A. 
 
“Vist l’informe del Cap de Serveis i Via Pública,  amb el vist i plau de la seva Regidoria,  a 
la data que figura al document electrònic, relatiu a la pròrroga forçosa del contracte de 
Servei de manteniment del mobiliari urbà destinat a jocs infantils que depenen de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat concertat amb “HPC Ibérica, SA”, segons decret 
d’alcaldia número 3727/16, de l’11 d’agost de 2016. 
 
Vista la clàusula 3 del Plec de Condicions Administratives Particulars que regeix el vigent 
contracte, només hi han previstes dues pròrrogues. 
 
Vist que la segona i última pròrroga del contracte aprovada segons decret d’alcaldia 
2019/2978 de data 1 d’agost de 2019 finalitza el proper dia 31 d’agost de 2020. 
 
Atès el que preveu el penúltim paràgraf de l’article  34.1 del “Real Decreto ley 8/2020, de 
17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19”: 
 
“Además, en aquellos contratos públicos de servicios y de suministros de prestación 
sucesiva, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo 
contrato que garantice la continuidad de la prestación como consecuencia de la 
paralización de los procedimientos de contratación derivada de lo dispuesto en el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y no pudiera 
formalizarse el correspondiente nuevo contrato, podrá aplicarse lo previsto en el último 
párrafo del artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, con independencia de la fecha de publicación de la licitación de dicho nuevo 
expediente.” 
 
Atès l’esmentat article 29.4 de la Llei 9/2017: 
 
“No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando al vencimiento de un 
contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la 
prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de 
acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el 
procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir 
la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución 
del nuevo contrato y en todo caso por un período máximo de nueve meses, sin modificar 
las restantes condiciones del contrato,…” 
 
Vist l’informe del Sr. Cap de Serveis i Via Pública,  amb el vist i plau de la seva Regidoria, 
segons el qual és necessari oferir continuïtat al servei que s’està prestant degut a que el 
nou contracte no estarà adjudicat en aquesta data davant la impossibilitat econòmica en 
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el pressupost de despeses, motivada pel bloqueig econòmic sofert a causa de la 
pandèmia Covid19, que no ha permès la suplementació de les partides pressupostàries 
afectades, i que aquesta pròrroga té com a objectiu proveir el temps addicional necessari 
per procedir a la convocatòria d’un nou concurs i adjudicació del nou contracte del 
mateix objecte. 
 
Vist l’escrit presentat per “HPC Ibérica, SA” amb registre d’entrada núm. 25404, de data 
10 d’agost de 2020 mitjançant el qual  accepta la pròrroga forçosa de l’esmentat 
contracte. 
 
Atès que l’aprovació d’aquest acord és competència de la  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. 
 
Vist que l’aprovació d’aquest decret ha d’efectuar-se amb caràcter d’urgència, ja que el 
contracte finalitza el proper 31 d’agost de 2020 i no se celebren sessions de la Junta de 
Govern Local durant el mes d’agost. 
 
Vist l'article 179 d) del Reglament Orgànic Municipal, relatiu a les competències 
delegades, segons el qual l’òrgan delegant es reserva la facultat entre d'altres d'exercir 
la competència delegada directament per raons d'urgència, posant aquesta 
circumstància 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 les raons d’urgència expressades. 
 
Per tot això en exercici de les competències que m’han sigut conferides a la legislació de 
Règim Local. 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Aprovar la pròrroga forçosa del contracte de Servei de manteniment del 
mobiliari urbà destinat a jocs infantils que depenen de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, adjudicat a HPC Ibérica, S.A. segons decret d’alcaldia número 3727/16, de l’11 
d’agost de 2016, pel període comprès entre el 1 de setembre  de 2020 i el 31 de maig de 
2021 per un pressupost de 56.250,00.- euros, IVA exclòs, més 11.812,50.- euros d’IVA 
21%, fent un total de 68.062,50.- euros IVA inclòs. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual amb aplicació als exercicis 
i pels imports següents:  
 
Exercici                               Partida Pressupostària Descripció Import(IVA inclòs) 
2020 0112.1510D.2279903  C.P.S/ Manteniment jocs infantils 12.705,00€ 
2020 0112.1510D.2150000 Reparacions mobiliari urbà 9.566,20€ 
2021 0112.1510D.2279903 C.P.S/ Manteniment jocs infantils 25.410,00€ 
2021 0112.1510D.2150000  Reparacions mobiliari urbà 20.381,30€ 
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Total:          68.062,50€ 

 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius Pressupostos. 
 
Tercer.- Fixar la garantia definitiva en la quantitat de 2.812,50.- euros, de conformitat 
amb el Plec de Condicions particulars, la qual haurà d’ingressar el contractista en el 
termini de 15 dies següents, a comptar de la recepció del present acord. De no acomplir-
se aquest requisit, per causes imputables a l’adjudicatari, l’Ajuntament declararà resolt 
el contracte. 
 
Quart.- Comunicar les dades relatives a la modificació d’aquest contracte al Registre 
Públic de Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el termini 
dels tres mesos següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que preveu el 
TRLCSP, i difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent al Portal de 
Transparència, 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.- Notificar aquest decret al departament d’Espai Públic, i a l’empresa 
adjudicatària. 
 
Sisè.- Donar compte de la present resolució en la propera Junta de Govern Local que se 
celebri.” 
 

… 
 
2.12 Decret de l’Alcaldia número 2020/2427 de data 27 d’agost, relatiu a la 
pròrroga forçosa del contracte de Gestió integral del servei de menjador de 
l’Escola d’Educació Especial Municipal Virolai de Cornellà de Llobregat, adjudicat 
a SERVEI D’ÀPATS, S.L. 
 
… 
 
“Vist l’expedient iniciat per a la contractació de la Gestió integral del servei de menjador 
de l’Escola d’Educació Especial Municipal Virolai, que comprèn el servei de dinar, la 
disposició de personal necessària per a la seva prestació tant nutricional com educativa 
amb mesures de contractació pública sostenible, aprovat per Decret de l’Alcaldia número 
2193/2020, de data 31 de juliol, publicat en el perfil del contractant en data  3 d’agost de 
2020 i en el DOUE en data 5 d’agost de 2020. 
 
Vist que l’inici de l’esmentat contracte estava previst per l’1 de setembre de 2020, 
d’acord amb la clàusula 6 del Plec de Condicions Administratives Particulars. 
 
Vist que la tramitació d’aquest expedient s’ha vist afectada per la crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19 i específicament per la suspensió i interrupció dels terminis per 
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a la tramitació dels procediments administratius, d’acord amb la Disposició Addicional 
tercera del “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19” 
 
Vist que com a conseqüència del que s’ha exposat no és possible formalitzar el nou 
contracte de gestió integral del servei de menjador de l’Escola d’Educació Especial 
Municipal Virolai per la data inicialment prevista, que coincideix amb la data d’inici del 
curs escolar. 
 
Vist l’informe del Coordinador de Dinàmiques Educatives amb el vist i plau de la seva  
Regidoria, segons el qual és necessari oferir continuïtat al servei que s’està prestant fins 
que es formalitzi un nou contracte, estimant que aquesta situació es perllongarà fins el 
31 de desembre de 2020. 
 
Vista la clàusula 3 del Plec de Condicions Administratives Particulars que regeix el vigent 
contracte, segons la qual el contracte serà prorrogable per un màxim de dos cursos 
escolars. 
 
Vist que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 3225/2019 de data 28 d’agost es va 
aprovar una pròrroga forçosa per un període comprès entre l’1 de setembre de 2019 i el 
31 de gener de 2020. 
 
Vist que la pròrroga esmentada va ser ampliada, per acord de la Junta de Govern Local 
de data 24 de gener de 2020, fins el 31 d’agost de 2020, completant així un curs escolar, 
i que per tant el contracte és susceptible de ser prorrogat per un curs escolar més. 
 
Vist l’escrit presentat per l’empresa adjudicatària de l’actual contracte, SERVEI D’ÀPATS, 
S.L. mitjançant correu electrònic de data 7 d’agost de 2020, mitjançant el qual comunica 
que no accepta la pròrroga del vigent contracte.  
 
Vista l’esmentada clàusula 3 que també preveu la pròrroga obligatòria per al 
contractista en cas que no s’hagi adjudicat un nou contracte. 
 
Atès que l’endarreriment de l’inici del contracte que ara s’està licitant suposa un 
reajustament de les anualitats aprovades pel Decret de l’Alcaldia número 2193/2020, de 
31 de juliol. 
 
Vistos els informes emesos al respecte per la Cap de l’Àrea de Gestió Administrativa 
General, la Secretària General i l’Interventor. 
 
Vist l'article 179 d) del Reglament Orgànic Municipal, relatiu a les competències 
delegades, segons el qual l’òrgan delegant es reserva la facultat entre d'altres d'exercir 
la competència delegada directament per raons d'urgència, posant aquesta 
circumstància 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 les raons d’urgència expressades. 
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Vist que l’aprovació d’aquest expedient ha d’efectuar-se amb caràcter d’urgència, ja que 
l’inici del curs escolar està previst pel proper 1 de setembre de 2020 i no se celebren 
sessions de la Junta de Govern Local durant el mes d’agost. 
 
Per tot això en exercici de les competències que m’han sigut conferides a la legislació de 
Règim Local. 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Modificar el punt quart de la part dispositiva de l’acord de l’inici de l’expedient 
de contractació de la gestió del servei de menjador de l’Escola d’Educació Especial 
Municipal Virolai, aprovat pel Decret de l’Alcaldia número 2193/2020, de 31 de juliol, en 
el sentit que 
 
On diu:  
 
“Quart.- Autoritzar la despesa de caràcter plurianual amb aplicació als exercicis i pels 
imports següents:  
 

EXERCICI 
PARTIDA 
PRESSUPOSTARIA DESCRIPCIÓ IMPORT (IVA INCLÒS) 

2020 0200 3230D 2279900 PRESTACIO SERVEIS EDUC. ESPECIAL VIROLAI 56.210,93 € 
2021 0200 3230D 2279900 PRESTACIO SERVEIS EDUC. ESPECIAL VIROLAI 124.552,22 € 
     

 
TOTAL:  180.763,15 € 

 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos.” 
 
Ha de dir : 
 
 “Quart.- Autoritzar la despesa de caràcter plurianual amb aplicació als exercicis i pels 
imports següents:  
 

EXERCICI 
PARTIDA 
PRESSUPOSTARIA DESCRIPCIÓ IMPORT (IVA INCLÒS) 

2021 0200 3230D 2279900 PRESTACIO SERVEIS EDUC. ESPECIAL VIROLAI 163.851,08 € 
2022 0200 3230D 2279900 PRESTACIO SERVEIS EDUC. ESPECIAL VIROLAI 16.912,07 € 
     

 
TOTAL:  180.763,15€ 

 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos.” 
 
Segon.- Aprovar la pròrroga forçosa del contracte de Gestió integral del servei de 
menjador de l’Escola d’Educació Especial Municipal Virolai de Cornellà de Llobregat, 
adjudicat segons Decret d’Alcaldia 4029/17 de data 9 d’agost,  a SERVEI D’ÀPATS, S.L, 
pel període comprès entre l’1 de setembre de 2020 fins al 31 de desembre de 2020, per 
un import de 56.947,60.- euros (IVA exclós), més 1.926,36.- euros IVA, fent un total de 
58.873,96.- euros (IVA inclós). 
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Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual amb aplicació als exercicis 
i pels imports següents:  
 
 

EXERCICI 
PARTIDA 
PRESSUPOSTARIA DESCRIPCIÓ 

IMPORT (IVA 
inclòs) 

2020 0200 3230D 2279900 PRESTACIO SERVEIS EDUC. ESPECIAL VIROLAI 45.179,13 € 
2021 0200 3230D 2279900 PRESTACIO SERVEIS EDUC. ESPECIAL VIROLAI 13.694,83 € 
     

 
TOTAL:  58.873.96 € 

 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius Pressupostos. 
 
Quart.- Fixar la garantia definitiva en la quantitat de 2.847,38.- euros, de conformitat 
amb el Plec de Condicions particulars, la qual haurà d’ingressar el contractista en el 
termini de 15 dies següents, a comptar de la recepció del present acord. De no acomplir-
se aquest requisit, per causes imputables a l’adjudicatari, l’Ajuntament declararà resolt 
el contracte. 
 
Cinquè.- Comunicar les dades relatives a aquest contracte al Registre Públic de 
Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el termini dels tres 
mesos següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que preveu la Llei 
9/2017, de CSP de 8 de novembre i difondre el contingut d’aquesta resolució en 
compliment del principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i 
permanent al Portal de Transparència, 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. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord al departament d’Educació i a l’entitat adjudicatària. 
 
Setè.- Donar compte de la present resolució en la propera Junta de Govern Local que se 
celebri.” 
 

… 
 
2.13 Decret de l’Alcaldia número 2020/2445 de data 28 d’agost, relatiu a la 
pròrroga forçosa del contracte de Gestió integral i funcionament del servei públic 
de l’Escola Bressol Municipal la Rosa dels Vents de Cornellà de Llobregat. 
 
… 
 
“Vist l’expedient iniciat per a la contractació de la Gestió i funcionament integral del 
servei de l’Escola Bressol Municipal La Rosa dels Vents, consistent en la contractació dels 
serveis educatius de primer cicle d’Educació Infantil i els serveis complementaris 
d’acollida i menjador, aprovat per Decret de l’Alcaldia número 2214/2020, de 3 d’agost. 
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Vist que l’inici de l’esmentat contracte estava previst per l’1 de setembre de 2020, 
d’acord amb la clàusula 6 del Plec de Condicions Administratives Particulars. 
 
Vist que la tramitació d’aquest expedient s’ha vist afectada per la crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19 i específicament per la suspensió i interrupció dels terminis per 
a la tramitació dels procediments administratius, d’acord amb la Disposició Addicional 
tercera del “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19” 
 
Vist que com a conseqüència del que s’ha exposat no és possible formalitzar el nou 
contracte de gestió integral i funcionament del servei públic de l’Escola Bressol Municipal 
La Rosa dels Vents, per la data inicialment prevista, que coincideix amb la data d’inici del 
curs escolar. 
 
Vist l’informe de la Cap de l’Àrea de Gestió d’Educació amb el vist i plau de la seva  
Regidoria, segons el qual és necessari oferir continuïtat al servei que s’està prestant fins 
que es formalitzi un nou contracte, estimant que aquesta situació es perllongarà fins el 
31 de desembre de 2020. 
 
Vista la clàusula 3 del Plec de Condicions Administratives Particulars que regeix el vigent 
contracte, només hi ha prevista una pròrroga pel termini corresponent a un curs escolar, 
que és la que s’està executant per l’actual adjudicatària del contracte, EDUCARE XXI, S.L. 
 
Atès el que preveu  el penúltim paràgraf de l’article  34.1 del “Real Decreto ley 8/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19”: 
  
“Además, en aquellos contratos públicos de servicios y de suministros de prestación 
sucesiva, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo 
contrato que garantice la continuidad de la prestación como consecuencia de la 
paralización de los procedimientos de contratación derivada de lo dispuesto en el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y no pudiera 
formalizarse el correspondiente nuevo contrato, podrá aplicarse lo previsto en el último 
párrafo del artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, con independencia de la fecha de publicación de la licitación de dicho nuevo 
expediente.” 
 
Atès l’esmentat article 29.4 de la Llei 9/2017: 
 
“No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando al vencimiento de un 
contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la 
prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de 
acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el 
procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir 
la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución 
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del nuevo contrato y en todo caso por un período máximo de nueve meses, sin modificar 
las restantes condiciones del contrato,…”  
 
Vist l’escrit presentat per EDUCARE XXI, S.L. per correu electrònic de data 5 d’agost de 
2020, mitjançant el qual comunica que accepta la pròrroga de l’esmentat contracte. 
 
Vist l’article 39.3, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, sobre els efectes retroactius dels actes administratius. 
 
Atès que l’endarreriment de l’inici del contracte que ara s’està licitant suposa un 
reajustament de les anualitats aprovades pel Decret de l’Alcaldia número 2214/2020, de 
3 d’agost. 
 
Vistos els informes emesos al respecte per la Cap de l’Àrea de Gestió Administrativa 
General, la Secretària General i l’Interventor. 
 
Vist que l’aprovació d’aquest expedient ha d’efectuar-se amb caràcter d’urgència, ja que 
l’inici del curs escolar està previst pel proper 1 de setembre de 2020 i no se celebren 
sessions de la Junta de Govern Local durant el mes d’agost. 
 
Vist l’informe de discrepàncies emès per la Cap de l’Àrea de Gestió d’Educació de data 24 
d’agost de 2020. 
 
Per tot això en exercici de les competències que m’han sigut conferides a la legislació de 
Règim Local. 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Resoldre favorablement al departament gestor, Educació, la discrepància 
formulada per l’Interventor General. 
  
Segon.- Modificar el punt tercer de la part dispositiva de l’acord de l’inici de l’expedient 
de contractació de la gestió i funcionament integral de l’Escola Bressol Municipal Rosa 
dels Vents, aprovat per Decret de l’Alcaldia número 2214/2020, de 3 d’agost, en el sentit 
que 
 
On diu:  
   
“Quart.- Autoritzar la despesa de caràcter plurianual amb aplicació als exercicis i pels 
imports següents:  
 
Exercici Partida Pressupostària Descripció Import (IVA Exempt)
2020 0200 3230C 2279901 CPS LA ROSA DELS VENTS 137.385,46 € 
2021 0200 3230C 2279901 CPS LA ROSA DELS VENTS 366.361,24 € 

   
 

  
Total: 503.746,70 € 

 



 

 30

Subordinat al crèdit que es consigni en els respectius Pressupostos”. 
 
Ha de dir : 
 
“Quart.- Autoritzar la despesa de caràcter plurianual amb aplicació als exercicis i pels 
imports següents:  
 

Exercici Partida Pressupostària Descripció Import (IVA Exempt) 
2021 0200 3230C 2279901 CPS LA ROSA DELS VENTS 461.767,81 € 
2022 0200 3230C 2279901 CPS LA ROSA DELS VENTS 41.978.89 € 

   
 

  
Total: 503.746,70 € 

 
Subordinat al crèdit que es consigni en els respectius Pressupostos”. 
 
Tercer.- Aprovar la pròrroga forçosa del contracte de Gestió integral i funcionament del 
servei públic de l’Escola Bressol Municipal la Rosa dels Vents de Cornellà de Llobregat, 
adjudicat segons Decret 3769/16 de data 12 d’agost de 2016 a EDUCARE XXI, S.L, pel 
període comprès entre l’1 d’agost de 2020 fins al 31 de desembre de 2020 (tenint en 
compte que en el mes d’agost les escoles romanen tancades i per tant no es presta el 
servei), per un import de 159.011,88.- euros (IVA Exempt). 
 
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual amb aplicació als exercicis 
i pels imports següents:  
 
Exercici  Partida  Descripció  Import (IVA Exempte) 
2020 0200 3230C 2279901 CPS ROSA DELS VENTS 119.258,91 € 
2021 0200 3230C 2279901 CPS ROSA DELS VENTS 39.752,97 € 

  
Total: 159.011,88 € 

 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius Pressupostos. 
 
Cinquè.- Fixar la garantia definitiva en la quantitat de 7.950,59.- euros, de conformitat 
amb el Plec de Condicions particulars, la qual haurà d’ingressar el contractista en el 
termini de 15 dies següents, a comptar de la recepció del present acord. De no acomplir-
se aquest requisit, per causes imputables a l’adjudicatari, l’Ajuntament declararà resolt 
el contracte. 
 
Sisè.- Comunicar les dades relatives a aquest contracte al Registre Públic de Contractes 
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el termini dels tres mesos 
següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que preveu la Llei 9/2017, de 
CSP de 8 de novembre i difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del 
principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent al 
Portal de Transparència, 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. 
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Setè.- Notificar aquest acord al departament d’Educació i a l’entitat adjudicatària. 
 
Vuitè.- Donar compte de la present resolució en la propera Junta de Govern Local que se 
celebri.” 
 

… 
 
2.14 Decret de l’Alcaldia número 2020/2412 de data 21 d’agost, relatiu a 
adjudicar per emergència a l’empresa Fundació Formació i Treball el servei de 
subministrament d’àpats cuinats per a persones en situació de vulnerabilitat. 
 
... 
 
“Vist l’informe proposta signat per la senyora Montserrat Sanllehy Gilabert, Cap de 
l’àrea de Gestió de Polítiques Socials, amb el corresponent vist i plau de la  senyora Joana 
Piñero Romera, Regidora delegada de l’àrea de Polítiques Socials, a data que figura al 
document electrònic, relatiu a la necessitat de la contractació per la via d’emergència del 
subministrament d’àpats cuinats per a persones en situació de vulnerabilitat, a fi de 
poder donar cobertura a les seves necessitats alimentàries derivades del tancament de 
recursos i del confinament per la situació d’emergència, així com a la impossibilitat de 
desenvolupar aquelles feines que els hi garantien l’alimentació. Es tracta de persones 
amb autonomia personal que poden desplaçar-se a recollir els àpats. 
 
Vist que es va realitzar un primer contracte d’emergència vigent a partir del dia 24 
d’abril del 2020 i fins a finals de juliol. Segons la situació de necessitat valorada pels 
professionals de serveis socials i en funció de les necessitats detectades s’han prescrits 
àpats amb diferents modalitats de prestació principalment recollida diària de dillus a 
divendres en el punt de subministrament si bé també s’ha facilitat àpats els cap de 
setmana o bé en alguna situació puntual.  
 
Vist que en el moment de llançar el contracte d’emergència es comptava que s’havia 
aprovat un contracte menor que donava cobertura al mes de març i abril al 
subministrament d’àpats cuinats, però donat l’augment exponencial de demandes 
durant la COVID-19 es va realitzar el contracte d’emergència per tal de donar cobertura 
a la gran demanda existent que no podia cobrir-se amb el contracte menor. Cal dir que 
arrel del decret del 24/03/2020 va quedar en suspens el procediment de tramitació del 
referit contracte menor fet que no se’n va comunicar fins el moment en el que ja s’havia 
iniciat la tramitació del contracte d’emergència per àpats. No obstant les necessitats 
alimentaries es van haver de cobrir des de que es va iniciar l’estat d’alarma.  
 
Per tot això es presenta aquest contracte d’emergència amb efectes retroactius pels 
àpats cuinats des del 19 de març fins el 24 d’abril. Es tracta d’àpats cuinats facilitats per 
la via de fet no inclosos en cap contracte que varen haver de proporcionar-se donada 
l’emergència provocada per la covid-19 a fi de garantir un àpat diari a les persones en 
situación de vulnerabilitat a fi de no desatendre’ls. 
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Atès que del mateix informe proposta es desprenen les següents condicions contractuals: 
 
-Objecte: subministrament d’àpats cuinats per a persones en situació de vulnerabilitat. 
-Destinació: persones grans que eren autònomes i que acudien a dinar als casals cívics o 
residències de gent gran, persones que treballaven sense contracte o que vivien de la 
venda de ferralla, unitats familiars amb menors a càrrec que no disposaven d’ajuts 
menjador ( no havien necessitat aquest recurs amb anterioritat...). 
-Composició per àpat lliurats: 1r plat, 2n plat, postre i pa. 
-Funcionament:   
Segons la situació de necessitat valorada pels professionals de serveis socials i en funció 
de les necessitats detectades s’han prescrits àpats amb diferents modalitats de prestació 
principalment recollida diària de dillus a divendres en el punt de subministrament si bé 
també s’ha facilitat àpats els cap de setmana o bé en alguna situació puntual. 
La comanda d’àpats, llevat de situacions d’extremada urgència, s’ha realitzat d’un dia 
per l’altre, llevat de situacions d’extremada urgència.  
Els àpats lliurats han estat:  
- mes de març 671  
- mes d’abril 1411(fins els dia 23 d’abril, després corresponent al contracte 
d’emergència).  
El nombre total d’àpats lliurats ha estat de 2.082.  
-Punt de recollida: Els àpats han estat lliurats al punt de distribució de Formació i Treball 
a C/Osona (Sant Ildefons) en horari de 13 a 13:30h, de dilluns a divendres  
-Durada: Amb efectes retroactius des del 19 de març al 24 d’abril de 2020. 
-Preu unitari: 4,50€ per àpat. 
-Màxim d’unitats: 2.082 unitats. 
-Empresa adjudicatària proposada: FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL (que es troba 
exempta d’IVA). 
 
Vist l’article 120.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, 
que regula el contracte d’emergència i atès que es compleixen els requisits per 
l’esmentada tramitació. 
 
Vist el Decret d’Acaldia 1144/2020, de data 16 de març, que en el seu punt quart 
estableix: “Disposar que en la matèria de contractació de subministraments, serveis i 
obres necessàries, en cas d’haver de fer front a situacions derivades a la pandèmia 
declarada per l’Organització Mundial de la Salut i les mesures adoptades pel Govern de 
l’Estat; s’utilitzi el procediment d’emergència previst en la Llei de Contractes del Sector 
Públic”. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de l’Àrea de Gestió Administrativa General. 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides a la legislació de 
Règim Local, 
 

HE RESOLT 
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Primer.- Adjudicar per emergència a l’empresa FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL, per tal 
de portar a terme la contractació per la via d’emergència del subministrament d’un 
màxim de 2.082 àpats cuinats consistents en 1r plat, 2n plat, postre i pa, amb efectes 
retroactius des del 19 de març al 24 d’abril de 2020, considerat inicialment, per poder 
atendre a les persones en situació de vulnerabilitat, a fi de poder donar cobertura a les 
seves necessitats alimentàries derivades del tancament de recursos i del confinament per 
la situació d’emergència, així com a la impossibilitat de desenvolupar aquelles feines que 
els garantien l’alimentació, amb un preu unitari de 4,50.- € (IVA exempt) per àpat, fent 
un total màxim de 9.369.- € (IVA exempt), amb les condicions contractuals relacionades 
a la part expositiva de la present resolució. 
  
Segon.- Nomenar responsable del present contracte a la senyora Montserrat Sanllehy 
Gilabert, Cap de l’àrea de Gestió de Polítiques Socials. 
 
Tercer.- Comunicar les dades relatives a l’adjudicació d’aquest contracte a la Unitat de 
Transparència de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat als efectes d’allò disposat a la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
          
Quart.- Comunicar el present decret al departament de Polítiques Socials, i a l’entitat 
FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL. 
 
Cinquè.- Notificar a la Intervenció Municipal el present decret juntament amb la 
documentació comptable corresponent. 
     
Sisè.- Donar compte de la present resolució en la propera Junta de Govern Local que se 
celebri.” 
 

... 
 
Els reunits manifesten quedar-ne assabentats. 
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II 
 

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L’ALCALDIA 
 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ  
 
Punt tercer.- Aprovar la Convocatòria i les Bases Específiques per la provisió de 
Tècnic Mig de Programes i/o absències dels seus titulars que es puguin produir, 
com a conseqüència que no hi hagi titular o que aquest tingui reserva de plaça 
en trobar-se en situació de llicència, comissió de serveis o excedència.  
 

Aprovar convocatòria Tècnic Mig de Programes 
 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i Administració , 
que textualment diu: 
... 
 
“Atesa la necessitat de disposar d'una bossa de treball per cobrir de forma temporal 
places de tècnic/a de programa amb destinació a Polítiques d’Ocupació pertanyents a 
personal laboral, Tècnic Mig, i/o absències dels seus titulars que es puguin produir com a 
conseqüència que no hi hagi titular o que aquest tingui reserva de plaça en trobar-se en 
situació de llicència, comissió de serveis o excedència, en règim de personal laboral, fins 
que no es reincorpori el seu titular o es proveeixi de forma definitiva pel sistema 
legalment establert a l’efecte, 
 
Atesa la necessitat de procedir a iniciar amb la màxima celeritat possible la convocatòria 
per cobrir interinament les places vacants, com a conseqüència de les incidències que es 
puguin produir durant l’any, 
 
Atès que el personal interí i laboral temporal ha de ser seleccionat mitjançant 
convocatòria pública, d’acord amb el que preveu l’article 94 del RPSEL, que en el seu 
apartat segon preveu la possibilitat de realitzar un concurs únic anyal per establir l’ordre 
de preferència per atendre les vacants que es puguin produir durant l’exercici, 
 
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 núm. 2497/2019 de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona el 2 de juliol de 2019,  
 

ACORD 
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Primer.- Aprovar la Convocatòria i Bases Específiques per a la provisió de Tècnic Mig de 
Programes i/o absències dels seus titulars que es puguin produir, com a conseqüència 
que no hi hagi titular o que aquest tingui reserva de plaça en trobar-se en situació de 
llicència, comissió de serveis o excedència, en règim de personal laboral i/o funcionari, 
durant un període màxim de dos anys, en aplicació de l’article 95.2 del Decret 214/1990, 
de 30 de juliol, i fins que no es reincorpori el seu titular o es proveeixi de forma definitiva 
pel sistema legalment  
 i amb el contingut de les següents bases: 
 

B A S E S: 
 
PRIMERA.- Les persones interessades en participar en aquest procés selectiu, hauran de 
reunir les condicions i requisits generals establerts en les Bases Generals per la provisió 
de places de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i dels seus Organismes Autònoms, i 
hauran d'estar en possessió de la titulació requerida per ocupar una plaça de Treball, de 
règim laboral:  grau en psicologia, psicopedagogia, pedagogia, educació social, o 
titulacions de tercer cicle/màsters relacionats amb l'àmbit d'ocupació i intervenció 
laboral. En el cas d'altres titulacions de grau, caldrà acreditar una experiència de com a 
mínim 2 anys en orientació professional.  
 
SEGONA.- Les persones interessades hauran de presentar la corresponent sol·licitud, així 
com el seu currículum vitae, acreditat amb la documentació pertinent, en el Registre 
General de l'Ajuntament de Cornellà, en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del 
següent de la publicació de la convocatòria en el Tauler d'Anuncis de l’Ajuntament.  
 
 
TERCERA.- El sistema de selecció serà el concurs-oposició i es desenvoluparà de la 
següent forma: 
  
1.- Es realitzarà una prova pràctica consistent en respondre per escrit diverses qüestions 
que valoraran els coneixements relacionats amb el temari de l’Annex I. La puntuació 
d’aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts, i tindrà caràcter eliminatori. La puntuació 
mínima per superar la prova serà de 5 punts.  
 
2.- Els aspirants que no acreditin tenir els coneixements de nivell C de Català, amb el 
certificat de la Junta Permanent de Català o equivalent, hauran de superar una prova 
d’aptitud de coneixement de la Llengua Catalana. 
 
3.- Consistirà en la valoració dels mèrits acreditats pels aspirants d'acord amb la Taula 
de Mèrits, que s'adjunta a la present convocatòria com Annex II. Aquesta fase no serà 
eliminatòria. 
 
L’experiència professional s’acreditarà mitjançant l’informe de vida laboral per 
acreditació del temps treballat i pels contractes laborals o nomenaments en els que 
consti el lloc de treball desenvolupat  per l’acreditació de les tasques relacionades amb la 
plaça a ocupar.  
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La suma de les puntuacions obtingudes en les dues fases donarà la puntuació total dels 
aspirants. 
 
Tots els aspirants que hagin superat totes les fases del procés seran classificats per ordre 
de puntuació. 
 
QUARTA.- El Tribunal estarà format pels següents membres: 
 
PRESIDENT/A.-  
 
Titular: Sr. Javier Rubio Bretones, Cap de l’Àrea de Gestió de Polítiques d’Ocupació 
Suplent: Sra. Patricia Sánchez Crespo, Cap de Formació 
 
VOCALS.- 
 
Titular: Sra. Marta Castillo Moliner, Cap d’Inserció  
Suplent: Sra. Dolores Márquez Vazquez, Tècnica de Selecció i Formació 
 
Titular: Sra. Nuria Tous Blazquez, Tècnica de Formació    
Suplent: Sr. Jesús Mata Sirvent, Tècnic d’Inserció  
 
Titular: Sra. Patrícia Schmitt Iñíguez, Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos Humans 
Suplent: Sra. Sonia Jiménez López, Cap de Personal 
 
SECRETARI/A.- La Secretaria General o aquell/a en qui delegui.  
   
CINQUENA.- El resultat d'aquesta convocatòria serà elevat a l’Òrgan competent als 
efectes de la seva aprovació i del seu contingut es donarà compte al Departament de 
Recursos Humans als efectes de que les vacants temporals que es produeixin siguin 
ofertades per l'ordre obtingut en la present convocatòria i es pugui proposar la 
contractació que en cada cas sigui precís dur a terme. 
 
Si la persona rebutja l'oferta de treball, sense causa justificada, o no pot ser localitzada 
amb les dades que figuren a la instància presentada al procés selectiu quedarà exclosa 
de la llista. 
 
En cas que la persona pugui demostrar de forma fefaent, que rebutja l'oferta de treball 
per una causa de força major o perquè està treballant en aquell moment amb un 
contracte o nomenament interí de major durada del que se li ofereix per part de 
l'Ajuntament, es mantindrà a la borsa i es cridarà a la següent persona per ordre de 
puntuació. 
 
La posició en la borsa de la persona dependrà de: 
 
• En el cas que la causa de no acceptació sigui per força major: es mantindrà el mateix 
lloc a la borsa de treball. 
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• Si està treballant a un altre lloc amb un contracte o nomenament interí de major 
durada que l'ofertat per aquest Ajuntament: passarà a ocupar l'últim lloc de la borsa, 
sempre que l'oferta d'aquesta Corporació municipal fos superior a 1 mes o per un 
percentatge de jornada superior.  
 
També quedarà exclosa de la borsa de treball la persona que havent-hi treballat 
anteriorment no hagi superat període de pràctiques atenent a la regulació que disposa la 
Base setena.   
 
SISENA.- La contractació es farà amb estricta sujecció als límits establerts en l’article 
15.5 de l’Estatut dels Treballadors i per tant seran excloses de contractació, aquelles 
persones que superin o en qualsevol moment del nou contracte,o puguin superar els 24 
mesos de contractació en els anteriors 30 mesos. 
Les persones excloses de contractació pel motiu abans expressat tindran prioritat en la 
contractació davant de nous projectes subvencionats. 
 
SETENA.- Període de pràctiques 
 
S’estableix un període de pràctiques de sis mesos de durada. Un cop finalitzat aquest 
període, una Comissió d’Avaluació formada pel president del Tribunal i El Cap de l’Àrea 
de Gestió de Polítiques d’Ocupació i el Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos Humans, 
emetrà un informe del seguiment realitzat en base als coneixements del l’Annex I  i  a les 
competències professionals de l’Annex II que es remetrà al Tribunal que qualificarà amb 
un apte o no apte el període de pràctiques. 
  
VUITENA.- Les incidències que es produeixin i no restin previstes en les presents Bases 
seran resoltes pel Tribunal. 

 
A N N E X    I   
 
TEMARI: 
 

1. Serveis locals d’ocupació.  
2. Missió i funcions de l’orientador/a laboral a l’Administració Pública.  
3. Acollida de les persones que arriben al departament d’ocupació cercant orientació. 
4. Servei d'intermediació laboral. Concepte, organització i funcionament. Gestió d’una 

oferta de treball. 
5. Programes i serveis d’orientació per a la inserció laboral. 
6. Desenvolupament d'itineraris personals d’inserció.  
7. Recerca activa de feina. 
8. Recursos tècnics per a l'assessorament individual I la dinamització grupal 
9. Pressa de decisions en els processos d’acompanyament a la inserció.  
10. Els plans d’ocupació. Concepte, objectius i estratègies per afavorir la inserció.   
11. Dispositius/ projectes d’inserció socio-laboral de col·lectius amb dificultats especials. 
12. Dinamització de l’economia local. Agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL) 
13. Línies de foment de la ocupació local. Programa Ocupa’m (6+6).  
14. Característiques del mercat de treball i teixit productiu de Cornellà de Llobregat.  
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15. Sectors emergents d’ocupació per a la inserció laboral i l’autoocupació en la situació 
actual.  

16. Estratègies i metodologies d'orientació laboral. 
17. L’ocupabilitat per competències 
18. Autoestima i habilitats personals i socials. Motivació laboral i acompanyament a la 

inserció.  
19. Les noves tecnologies en els processos de recerca de feina 
20. La igualtat d’oportunitats i el seu tractament en el mercat de treball 
21. La Formació Ocupacional.  
22. La Garantia Juvenil: fons de finançament, objectius i funcions. Programes i serveis. 
23. Impacte de la desocupació en les persones i en els processos d’Exclusió Social.  
24. Els certificats de professionalitat. 
25. Programes ocupacionals que presenten accions d’experiència professional i accions 

formatives. Objectius, característiques i col·lectius. 
26. Acredita’t, procediment de acreditació de competències, el seu funcionament. 
27. Marc legal actual del Sistema d’Ocupació de Catalunya  
28. El Sistema d'Ocupació i el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Estructura i 

competències. 
29. Disseny, implementació i avaluació de plans, programes i projectes, i la seva relació.  
30. Plans estratègics municipals de concertació de les polítiques públiques.  

 
 
 
 
 
A N N E X    II 
 
TAULA DE MÈRITS  
 
CONCEPTE                                                                                                PUNTUACIÓ MAXIMA  
 
A) PER INGRÉS A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL: 
 
a) Mitjançant oposició lliures.......................2,00  punts 
 
b) Mitjançant concurs-oposició....................1,50   " 
 
c) Mitjançant concurs..................................0,75   "                      2 PUNTS 
 
 
B) PER SERVEIS PRESTATS EN FUNCIONS RELACIONADES AMB LES TASQUES A 
DESENVOLUPAR: 
 
a) En la mateixa Corporació….....................0,20 punt/mes 
 
b) En el sector Públic o Privat.....................0,10 punt/mes                      4 PUNTS 
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C) TITULACIONS UNIVERSITÀRIES RELACIONADES AMB LA PROFESSIÓ, EXCLOSA LA 
REQUERIDA A LA CONVOCATÓRIA 
 
a) Mestratge, postgrau o estudis similar que tinguin relació amb les funcions  

 Per cada un……………………. 0,25 punts 
 

b)  Títols: Superiors (Per cada un)…….... 1     punt 
 Mitjans    (Per cada un)……….  0,75 punts                       2 PUNTS 

  
 
D) PER CURSETS SOBRE MATÈRIES RELACIONADES AMB LES TASQUES A 
DESENVOLUPAR, CURSATS EN ENTITATS PUBLIQUES O PRIVADES D’ACORD AMB EL 
SEGUENT BAREM: 
 
 Per cursos amb prova d’aprofitament amb una  

durada igual o superior a 40 hores ............................0'40 punts 
 

 Per cursos amb prova d’aprofitament amb una  
durada igual o superior a 20 hores ............................0'20 punts 
 

 Per cursos amb prova d’aprofitament amb una  
durada igual o superior a 10 hores ............................0,10 punts  
 

 Per cursos d’assistència d’una durada igual o  
superior a 40hores....................................................0,15 punts 
 

 Per cursos d’assistència d’una durada igual o  
superior a 20 hores...................................................0,10 punts 
 

 Per cursos d’assistència d’una durada igual o  
superior a 10 hores.....        ......................................0,05 punts              2 PUNTS 

 
 
Segon.- Publicar el present acord, un cop sigui efectiu,  al Butlletí Oficial de la Província, 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, així 
com a la seva pàgina web, als efectes de comunicació als interessats. 
 
Tercer.- Comunicar el contingut d’aquest acord a la Unitat de Transparència de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 
Transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en conseqüència notificar el 
present acord al Director d’Informàtica com a responsable de la seu electrònica 
municipal, per a la seva publicació.” 
 

... 
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Per part del Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’ Economia i Administració, senyor Sergio 
Fernández Mesa, es fa una explicació als assistents informant del contingut i 
objecte de la proposta. 

 
 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt quart.- Declarar raons d’urgència per la contractació del Servei del 
manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions tèrmiques dels 
equipaments municipals de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 

Contractació del Servei del manteniment  
d’instal·lacions tèrmiques municipals. 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i Administració , 
que textualment diu: 
... 
 
“Vist l’expedient instruït per a la contractació amb les següents característiques: 
Naturalesa: Serveis 
Objecte del contracte: Serveis pel manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions 
tèrmiques (calefacció, climatització i aire condicionat, aigua calenta sanitària a gas, 
energia solar tèrmica i gas) dels equipaments municipals de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat. 
Tramitació: Urgent 
Procediment d’adjudicació: Obert-Harmonitzat 
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat-preu 
 
Vist l’informe emès al respecte per la Cap del Departament de Contractació, la Secretària 
General i l’Interventor. 
 
Vista la Disposició Addicional Cinquena, apartat primer, del Decret Llei 11/2020, de 7 
d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal.liar els 
efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries, que 
declara de tramitació urgent els expedients de contractació d’obra, serveis i 
subministraments la tramitació dels quals s’ha vist interrompuda o no s’ha pogut iniciar 
com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma establerta pel Reial decret 
463/2020, de 14 de març, necessaris per garantir la continuïtat dels serveis públics 
essencials. 
  
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 
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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.- Declarar raons d’urgència per la tramitació de l’expedient que ha de regir la 
contractació, mitjançant procediment. 
  
Segon.- Iniciar expedient de la següent contractació: 
Naturalesa: Serveis 
Objecte del contracte: Serveis pel manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions 
tèrmiques (calefacció, climatització i aire condicionat, aigua calenta sanitària a gas, 
energia solar tèrmica i gas) dels equipaments municipals de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat. 
Tramitació: Urgent 
Procediment d’adjudicació: Obert-Harmonitzat 
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat-preu 
 
Tercer.- Aprovar el Plec de Condicions Economicoadministratives Particulars de la 
contractació i el Plec de Condicions Tècniques que figuren com a annexos I i II, amb les 
següents identificació electrònica: 
  

- Annex I: 
o Núm. ID: 1522572 
o Núm. Hash: 

FEF0AE132A0CFBD7BEEA577B71978162EE8CA5C48227B678E14BFC21FA68AF3474C8
DAAFEF818209E69ED2F43A8F102BD47927EFD92E8F9131AEB631593B3EB3 

 
- Annex II: 
o Núm. ID: 1520799 
o Núm. Hash: 

1D6A941D44166E61CE62AF6DA80B55EF547BE02DDDF88236724F1A3E421E405D0B7
C18B37A2EF01C12F46CF124DAEFA40476B4CFE3FB97FBB92B5375B533D1B0 

 
 
 Quart.- Autoritzar la despesa de tramitació anticipada i de caràcter plurianual amb 
aplicació als exercicis i pels imports següents: 
 
Exercici Partida Pressupostària     Descripció Import (IVA inclòs) 
 
2021 0112 933B0 2279900 Manteniment 264.509,63 € 
2021 0112 933B0 2130000 Reparacions 146.666,67 € 
2022 0112 933B0 2279900 Manteniment 288.555,96 € 
2022 0112 933B0 2130000 Reparacions 160.000,00 € 
2023 0112 933B0 2279900 Manteniment 24.046,33 € 
2023 0112 933B0 2130000 Reparacions 13.333,33 € 
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Total: 897.111,92 € 

 
Subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos i sotmetre l’eficàcia de 
l’adjudicació d’aquest contracte a la condició suspensiva de crèdit adequat i suficient per 
a l’ exercici  2021, 2022 i 2023 en el que normalment hi ha crèdit. 
 
Cinquè.- Convocar procediment obert-harmonitzat  per a l’adjudicació de l’esmentada 
contractació, de conformitat amb l’article 156 i següents  de la Llei 9/2017, de CSP de 8 
de novembre, donant publicitat a la licitació mitjançant anunci en el Perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Cornellà i en el Diari Oficial de la Unió Europea. 
 
Sisè.- Establir que en el present procediment no procedeix clàusula de revisió de preus 
conforme a allò establert en el Plec de Condicions Particular. 
 
Setè.- Comunicar les dades relatives a aquest contracte al Registre Públic de Contractes 
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el termini dels tres mesos 
següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que preveu la Llei 9/2017 de 8 
de novembre difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent al Portal de 
Transparència, 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. 
 
Vuitè.- Comunicar el present acord al Departament de Manteniment i Serveis de l’Àrea 
d’Espai Públic i Convivència.” 
 
 

... 
 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
 
Punt cinquè.- Aprovar l’adjudicació del contracte de la Prestació dels serveis i 
adquisició dels drets d’ús, capacitació, implantació, posada en funcionament i 
millora continuada del Sistema M7 Citizen Security i de les aplicacions del 
programa informàtic Sistema M7. 
 

Aprovar adjudicació del contracte  
dels serveis Sistema M7 Citizen Security 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i Administració , 
que textualment diu: 
... 
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“Vist l’expedient instruït per la contractació amb les següents característiques: 
 
Objecte del contracte: Prestació dels serveis  i adquisició dels drets d’ús, capacitació, 
implantació, posada en funcionament i millora continuada del Sistema M7 Citizen 
Security  i de les aplicacions que tècnicament  incorpora el programa informàtic Sistema 
M7. 
Tramitació: Ordinària 
Procediment d’adjudicació: Negociat Sense Publicitat. Art. 168.a)2n LCSP. 
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat-preu. 
 
Atès que l’empresa  EINSMER BUSINESS DESIGNER, S.L. és l’única que pot oferir aquest 
servei, mitjançant el desenvolupador d’aquest software Sistema M7 Citizen Security del 
que és propietària.  
 
Atès que la Mesa de Contractació es va reunir per procedir a la valoració de les ofertes 
presentades, proposant l’adjudicació EINSMER BUSINESS DESIGNER S.L., per ser l’oferta 
més avantatjosa per aquest Ajuntament i complir tots els requisits fixats al Plec de 
Condicions aprovat per regir el present procediment, constant a l’expedient i al Perfil del 
Contractant les actes de la Mesa de Contractació, contenint tota la informació del 
procés. 
 
Vist que l’empresa EINSMER BUSINESS DESIGNER, S.L. va presentar la documentació 
requerida, entre ells  la garantia definitiva per import de 10.247,49.-euros, donant 
compliment a l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de CSP de 8 de novembre. 
 
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.- Adjudicar  a l’empresa EINSMER BUSINESS DESIGNER, S.L. el contracte de 
Prestació dels serveis  i adquisició dels drets d’ús, capacitació, implantació, posada en 
funcionament i millora continuada del Sistema M7 Citizen Security  i de les aplicacions 
que tècnicament  incorpora el programa informàtic Sistema M7, amb efectes de l’1 
d’octubre de 2020 al 30 de setembre de 2024, amb estricta subjecció al Plec de 
Condicions Econòmic-Administratives aprovat per Junta de Govern Local de data  17 de 
juliol de 2020, i a la seva oferta. 
 
Segon.- Establir com a preu del contracte, 204.949,84.- euros, IVA exclòs , IVA exclòs, 
més 43.039,47.- euros  d’IVA 21 %, fent un total de 247.989,31.- euros IVA inclòs. 
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Tercer.- Comunicar a l’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar el contracte 
quan sigui requerit, en el ben entès que la dita formalització no es produirà abans del 
transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la  notificació del present acord. 
 
Quart.- Deixar sense efecte l’autorització de despesa aprovada a l’Acord d’inici per Junta 
de Govern Local de data 17 de juliol de 2020: 
 
Autoritzar la despesa de caràcter plurianual amb aplicació als exercicis i pels imports 
següents:  
 

Exercici    Partida Pressupostària                                     Import (IVA inclòs) 
 
2020 0786.9200C.6410000 (Inversions en aplicacions informàtiques)  17.866,07.-€ 
2020 0786.9200C.2160000 (Mant. equips informàtics i Software)  7.972,45.-€ 
2021 0786.9200C.6410000 (Inversions en aplicacions informàtiques) 42.878,58.-€ 
2021 0786.9200C.2160000 (Mant. equips informàtics i Software) 19.133,88.-€ 
2022 0786.9200C.6410000 (Inversions en aplicacions informàtiques) 42.878,58.-€ 
2022 0786.9200C.2160000 (Mant. equips informàtics i Software) 19.133,88.-€ 
2023 0786.9200C.6410000 (Inversions en aplicacions informàtiques) 42.878,58.-€ 
2023 0786.9200C.2160000 (Mant. equips informàtics i Software) 19.133,88.-€ 
2024 0786.9200C.6410000 (Inversions en aplicacions informàtiques) 25.012,50.-€ 
2024 0786.9200C.2160000 (Mant. equips informàtics i Software) 11.161,43.-€ 
 
                                                     Total:    248.049,81.-   (IVA inclòs) 

 
Subordinat al crèdit que es consigni en els respectius Pressupostos. 
 
 
Cinquè.- Reajustar les anualitats de la despesa d’aquest contracte, d’acord amb el que 
preveu l’article 96 del Reglament General de la Llei de Contractes de les administracions 
públiques, i en conseqüència  
 
Autoritzar i disposar de la despesa plurianual amb aplicació als exercicis i imports 
següents: 

 
Exercici Partida      Import (IVA inclòs) 
 
2020 0786.9200C.6410000 (Inversions en aplicacions informàtiques)  10.715,85.-€  
2020 0786.9200C.2160000 (Mant. equips informàtics i Software)    4.783,47.-€ 
2021 0786.9200C.6410000 (Inversions en aplicacions informàtiques)   42.863,45.-€  
2021 0786.9200C.2160000 (Mant. equips informàtics i Software)  19.133,88.-€ 
2022 0786.9200C.6410000 (Inversions en aplicacions informàtiques) 42.863,45.-€  
2022 0786.9200C.2160000 (Mant. equips informàtics i Software) 19.133,88.-€ 
2023 0786.9200C.6410000 (Inversions en aplicacions informàtiques) 42.863,45.-€  
2023 0786.9200C.2160000 (Mant. equips informàtics i Software) 19.133,88.-€ 
2024 0786.9200C.6410000 (Inversions en aplicacions informàtiques) 32.147,59.-€ 
2024 0786.9200C.2160000 (Mant. equips informàtics i Software) 14.350,41.-€ 
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      Total 247.989,31.-euros(IVA inclòs). 
 
Subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos. 
 
 
Sisè.- Comunicar les dades relatives a aquest contracte al Registre Públic de Contractes 
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el termini dels tres mesos 
següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que preveu el LCSP, i difondre 
el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de transparència, mitjançant 
la seva publicació actualitzada i permanent al Portal de Transparència, 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. 
 
Setè.- Notificar el present acord al Departament d’Informàtica i a l’adjudicatari. 
 
Vuitè.- Nomenar responsable del contracte a la Sr. Oscar Toledano  López, Cap de l’Àrea 
de Gestió d’Informàtica donant conformitat a l’article 62 de la Llei 9/2017, de la CSP de 8 
de novembre.” 

 
... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt sisè.- Atorgar a l’adjudicatària UTE AO MAYORES SERVICIOS SOCIALES, S.L. 
PEOPLE PLUS INNOVATION, S.L. un termini de 15 dies hàbils per justificar el 
desequilibri econòmic de la pròrroga forçosa del contracte de prestació de 
servei d’ajuda domiciliària als barris Gavarra, Padró i Sant Ildefons.  
 

Atorgar audiència  a UTE AO MAYORES SERVICIOS  
SOCIALES, S.L. PEOPLE PLUS INNOVATION, S.L. 
 
 

Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Economia i Administració, 
que textualment diu: 
... 
 
“Vista l’aprovació de la pròrroga forçosa per Decret d’Alcaldia 2020/1298, de data 31 de 
març de 2020 (dins el període de 2a pròrroga i última) del contracte de la Prestació del 
Servei d’Atenció domiciliària: servei d’atenció a la persona i servei de neteja de la llar de 
l’Ajuntament de Cornella pels barris Gavarra, Pedró i Sant Ildefons, així com el servei 
d’àpats a domicili per a tota la ciutat, adjudicat a UTE AO MAYORES SERVICIOS 
SOCIALES, S.L. – PEOPLE PLUS INNOVATION, S.L. (anteriorment UTE AO MAYORES 
SERVICIOS SOCIALES, S.L. – OPTIMA FACILITY SERVICES, S.L. Unión Temporal de Empresas 
Ley 18/1982” en anagrama “U.T.E. SAD CORNELLÀ DE LLOBREGAT), des de l’1 d’abril de 
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2020 fins al 31 de març de 2021 (sens perjudici de poder escurçar aquest termini en el 
cas que amb anterioritat es disposi d’un nou contracte). 
 
Vist que l’empresa adjudicatària en data 18 de maig de 2020 va presentar al·legacions 
vers el Decret d’Alcaldia 2020/1298, de 31 de març sol·licitant el reestabliment de 
l’equilibri econòmic derivat de la pròrroga forçosa. 
 
Vist l’informe emès pel Departament de Recursos Jurídics de data 1 de juliol de 2020 
sobre les al·legacions presentades per l’adjudicatària “UTE SAD CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT” vers el Decret d’Alcaldia 2020/1298, de data 31 de març de 2020, que es 
reprodueix íntegrament al final del present Acord com Annex I, i que conclou que 
“l’adjudicatària és la que hauria de justificar el desequilibri econòmic complint cadascú 
dels requisits exposats anteriorment i, sobretot, com estableix els nous preus del servei 
que vol aplicar des de l’abril al desembre del 2020, amb els quals preten recuperar 
l’equilibri econòmic trencat”. 
 
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.- Donar trasllat a l’adjudicatària UTE AO MAYORES SERVICIOS SOCIALES, S.L. – 
PEOPLE PLUS INNOVATION, S.L. (anteriorment UTE AO MAYORES SERVICIOS SOCIALES, 
S.L. – OPTIMA FACILITY SERVICES, S.L. Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982” en 
anagrama “U.T.E. SAD CORNELLÀ DE LLOBREGAT), de l’informe jurídic de data 1 de juliol 
de 2020 sobre les al·legacions presentades vers el Decret d’Alcaldia 2020/1298, de data 
31 de març de 2020. 
 
Segon.- Comunicar a l’adjudicatària UTE AO MAYORES SERVICIOS SOCIALES, S.L. – 
PEOPLE PLUS INNOVATION, S.L. (anteriorment UTE AO MAYORES SERVICIOS SOCIALES, 
S.L. – OPTIMA FACILITY SERVICES, S.L. Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982” en 
anagrama “U.T.E. SAD CORNELLÀ DE LLOBREGAT) que disposa de 15 dies hàbils des del 
dia següent de la notificació del present Acord per tal que segons informe jurídic 
justifiqui el “desequilibri econòmic complint cadascú dels requisits exposats anteriorment 
i, sobretot, com estableix els nous preus del servei que vol aplicar des de l’abril al 
desembre del 2020, amb els quals preten recuperar l’equilibri econòmic trencat”. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord al Departament de Recursos Jurídics així com al 
Departament d’Acció Social . 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
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Punt setè.- Acceptar la proposta de modificació en el pressupost de justificació 
de la subvenció atorgada a l’entitat RUGBY CLUB CORNELLÀ, pel projecte 
“Escola de Rugby I Promoció del Rugby a les Escoles del Rugby Club Cornellà 
2019”. 
 

Acceptar modificació pressupost 
de la subvenció del projecte “Escoles del Rugby” 
 

Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Economia i Administració, 
que textualment diu: 
 
... 
 
“Vist l’acord de la Junta de Govern Local, de data 18 d´octubre de 2019 pel qual s’aprova 
l’atorgament  d’una subvenció mitjançant concurrència competitiva a l’entitat RUGBY 
CLUB CORNELLÀ, per un import de 2.285,27  euros, per a la realització del projecte 
“ESCOLA DE RUGBY I PROMOCIÓ DEL RUGBY A LES ESCOLES DEL RUGBY CLUB CORNELLÀ 
2019”, compresa dins de la convocatòria de subvenció per al foment de la pràctica 
esportiva i projectes per a la iniciació a la pràctica esportiva de competició en escoles 
esportives a Cornellà de Llobregat per  a l’exercici 2019. 
 
Atès  que l’esmentada Entitat ha presentat la documentació per tal de justificar la 
subvenció atorgada, figurant a l’annex corresponent a les despeses el concepte de 
material per a la pràctica del Rugby, el qual no figurava al pressupost inicial. 
 
Atès que l’entitat RUGBY CLUB CORNELLÀ posa de manifest que aquests concepte no es 
van fer constar al pressupost inicial, però que és despesa necessàries per al 
desenvolupament del projecte. 
 
D’acord el que estableix l’article 86 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova  el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 
el punt sisè de l’acord d’adjudicació de data 18 d´octubre de 2019, quan el beneficiari de 
la subvenció posi de manifest en la justificació que s’han produït alteracions de les 
condicions tingudes en compte per a la seva concessió, que no alteren substancialment 
la naturalesa o objectius de la subvenció, que haurien pogut comportar la modificació  
de la resolució havent-ne omès el tràmit d’autorització administrativa prèvia per a la 
seva aprovació, l’Òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació 
presentada, sempre i quan aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers.  
 
Atès que la modificació sol·licitada no altera substancialment la naturalesa o l’objecte de 
la subvenció atorgada ni suposa perjudici a tercers. 
 
Vistos els l’informes emesos pel Cap de l´Àrea de Gestió d´Esports amb el Vist i plau del 
Regidor Delegat d´Esports i la Cap de Procediments i la Cap de l’Àrea de Gestió 
Administrativa General. 
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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’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 2497/19, de data 20 de juny de 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, en dada 2 de juliol de 2019, el Tinent d´Alcalde i Regidor 
Delegat de l´àrea d´Economia i Administració proposa a la Junta de Govern Local 
d´aquest Ajuntament l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Acceptar la proposta de modificació en el sentit d’incorporar el concepte de 
material per a la pràctica del Rugby en el pressupost de justificació de la subvenció 
atorgada a l’entitat RUGBY CLUB CORNELLÀ, pel projecte “ESCOLA DE RUGBY I 
PROMOCIÓ DEL RUGBY A LES ESCOLES DEL RUGBY CLUB CORNELLÀ 2019”. 
 
Segon.- Acceptar la justificació de la subvenció de l’any 2019 presentada per l’entitat 
RUGBY CLUB CORNELLÀ per un import total 2.285,27 euros.  
 
Tercer.-  Notificar els presents acords a l’entitat interessada,i al departament d’Esports 
pel seu coneixement i efectes.” 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
PROPOSTES DE L'ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC  
 
Punt vuitè.- Atorgar al senyor Amadeu Brio Martinez, llicència urbanística 
municipal per al canvi d’ús de local (planta baixa) a habitatge, a la finca del 
carrer Gerdera, 3 baixos 1a. 
 

Atorgar llicència d’obres a Amadeu  
Brio Martinez al c/ Gereda 3, 1a 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i Espai 
Públic, que textualment diu: 
 
“Vista Vist l'expedient núm. 95/19Firmadoc, que es detalla en la part dispositiva del 
present acord, per a l'obtenció de la preceptiva llicència urbanística municipal d’obres 
majors. 
 
Atès que els actes edificatoris objecte de l'expedient estan subjectes a l'obtenció de 
llicència urbanística municipal de conformitat a l’art.187 del Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme de Catalunya, l’art.11.1 de 
les Ordenances Metropolitanes d'Edificació del P.G.M. i demés disposicions concordants i 
concurrents de legal aplicació. 
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Vist l’informe tècnic de  20/7/20 i l’informe jurídic de data 24/7/20, emesos de 
conformitat amb l’article 188 de l’esmentat Decret legislatiu 1/2010. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 
2497/2019, de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el 2 de juliol de 2019, el  Regidor Delegat de Territori i Sostenibilitat, proposa a 
la Junta de Govern Local l’adopció del següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Atorgar al senyor Amadeu Brio Martinez, llicència urbanística municipal per al 
canvi d’ús de local (planta baixa) a habitatge, incloses les obres inherents, a la finca del 
carrer Gerdera, 3 baixos 1a, segons la Memòria de data Juliol de 2019 amb: 
 
- Núm. ID: 1360268  
- Nº HASH SHA-12: 
651CC1AEE1CDCDC405BA1284B7A33EDCB381A47286D3D4B74305281AF6744D3D4D83
666563705C7E6EC4765C8369473CB461995A7B4A54AFD3122542C362F13A  
 
i plànol de data Juliol de 2019 amb:  
- Núm. ID: 1419677  
- Nº HASH SHA-12: 
E1D3C9D5E645F877FEED01C87C7D0B1B29FAC5CAADC2CE7A686BC14FD8928B206387E
8BB2779C39841AB74C99065C95927B6EBD36205BF0CB3C4BEF041D3A760  
 
per l’Arquitecte Tecnic Jordi Moreno Munera amb número de col·legiada 6699 del 
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tecnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, per 
ajustar-se al que disposen les Normes i Ordenances del PGM-76.  
 
La documentació tècnica inclou Estudi bàsic de seguretat i salut de mateixa data(ID 
1360268), als efectes de l’article 17.1 del Real Decreto 1627/1997.  
 
Entitat inicial:  
o Local planta baixa.  
 
Entitat definitives:  
o Habitatge Planta baixa al Carrer Gerdera 3, baixos 1ª  
 
Segon.- Supeditar la present llicència a les condicions generals vigents en aquest 
municipi i a les següents condicions especials: 
  
 La superfície útil del habitatge serà la grafiada al projecte que s’autoritza.  

 
 A la façana de l´ obra i a l´ alçada del primer forjat, en un lloc visible de l’ exterior es 

col·locarà un cartell de 80 cm. D´ amplària per 60 cm. D´ alçada amb fons blanc, en 
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el que s´indicarà les dades següents: Número de llicència d´ obra major; Situació de 
l´ obra; Promotor; Data del començament; D ata d´ acabament; Pròrrogues.  

 
 No es podran iniciar les obres fins que s´aporti a aquest Ajuntament el l’alta de 

l’Impost d’Activitats Econòmiques o Declaració Censal del contractista que habiliti 
l’exercici en aquest Municipi.  

 
Tercer.- Notificar el present Acord a l’/als interessat/s pel seu coneixement i efectes.”  
 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt novè.- Atorgar a l’empresa DOLESI TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN, S.L., 
llicència urbanística municipal per a la construcció d’un edifici unifamiliar entre 
mitgeres, a la finca del carrer Miguel de Cervantes, 30. 
 

Atorgar llicència d’obra a “DOLESI  
TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN S.L.” 
al c/ Miguel de Cervantes 30 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i Espai 
Públic, que textualment diu: 
 
... 
 
“Vist l'expedient núm. 50/19Firmadoc, que es detalla en la part dispositiva del present 
acord, per a l'obtenció de la preceptiva llicència urbanística municipal d’obres majors. 
 
Atès que els actes edificatoris objecte de l'expedient estan subjectes a l'obtenció de 
llicència urbanística municipal de conformitat a l’art.187 del Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme de Catalunya, l’art.11.1 de 
les Ordenances Metropolitanes d'Edificació del P.G.M. i demés disposicions concordants i 
concurrents de legal aplicació. 
 
Vist l’informe tècnic de 14/5/20 i l’informe jurídic de data 24/7/20, emesos de 
conformitat amb l’article 188 de l’esmentat Decret legislatiu 1/2010. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 
2497/2019, de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el 2 de juliol de 2019, el  Regidor Delegat de Territori i Sostenibilitat, proposa a 
la Junta de Govern Local l’adopció del següents: 
 

ACORDS 
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Primer.- Atorgar a l’empresa DOLESI TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN, S.L., llicència 
urbanística municipal per a la construcción d’edifici unifamiliar entre mitgeres, a la finca 
del carrer Miguel de Cervantes, 30, segons projecte bàsic (memòria i plànols) que 
s’identifica electrònicament a continuació: 
 
-Núm. ID: 1366929 i 1366928 
-Núm. Hash SHA-512: 
12D12299A872527F2F0E6475BF8E2764E31B6E0C8465DE7548CBD31534B0FF2E2EAF14
FCB055916198D588CF94E697570995A065D5BAB5F583B5A529EA7DA988 i 
9C6DEFDDEEE184E6AFA678CA87B19143EAE7E9347CD52B4F016377C8FF18707E4ACAC
1FA2F74E641218FAD1084C43CB558DF931A30FC009485FEDFE7D7B7082A, 
respectivament. 
 
Redactat en data 12 de maig de 2020 signat pels Arquitectes Enrique Álvarez Pérez i Raúl 
Montes Usategui col.legiats número 12.652/7 i 26.909/3 respectivament del Col.legi 
d’Arquitectes de Catalunya, per ajustar-se al que disposa les Normes i Ordenances del 
PGM-76. 
Documentació que inclou l’expedient, entre d’altres; Estudi bàsic de seguretat i salut de 
les obres amb la mateixa de data 03/05/2019 del CAATEEB, amb ID 1366929 als efectes 
de l’article 17.1 del Real Decreto 1627/1997. 
 
Segon.- Supeditar la present llicència a les condicions generals vigents en aquest 
municipi i a les següents condicions especials: 
 
 A la façana de l’obra i a l’alçada del primer forjat, en un lloc visible de l’exterior es 

col·locarà un cartell de 80 cm. D’amplària per 60 cm. D’alçada amb fons blanc, en el 
que s’indicarà les dades següents: Número de llicència d’obra major; Situació de 
l’obra; Promotor; Data del començament; Data d’acabament; Pròrrogues. 

 No es podran iniciar les obres fins que s’aporti a aquest Ajuntament el programa de 
control de qualitat i l'alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques o Declaració Censal 
del contractista que habiliti l’exercici en aquest Municipi. 

 Una vegada finalitzada l’obra, s’haurà d’aportar el Certificat de compliment del 
Decret de residus (Empresa gestor de residus de la construcció), per tal de tramitar la 
llicència de primera ocupació. 

 Caldrà valorar, atenent a la normativa de prevenció i control ambiental d’activitats i 
la d’activitats recreatives i espectacles públics la necessitat de la llicència d’activitat 
prèvia a la llicència d’obres que s’informa. 

 Les obres de connexió al clavegueram públic, si es preveuen, s’hauran de realitzar 
sota les instruccions del departament de via pública i no es podrán iniciar sense 
comunicació al aquell departament. 

 Caldrà lliurar la còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la dirección facultativa, 
segons l’art.37.3 del Decret 64/2014 de 13 de maig i acreditació d’haver col·locat el 
cartell d’obra. 

  
 Tercer.- Notificar el present Acord a l’/als interessat/s pel seu coneixement i efectes.” 
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 ... 
 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
 
Punt desè.- Atorgar a l’empresa BONITE VARTAN, S.L., llicència urbanística 
municipal per a la divisió horitzontal d’un edifici a la finca del carrer Marqués 
de Cornellà, 22.  
 

Atorgar llicència d’obres 
edifici al c/ Marqués de Cornellà 22 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i Espai 
Públic, que textualment diu: 
 
... 
 
Vista Vist l'expedient núm. 98/19Firmadoc, que es detalla en la part dispositiva del 
present acord, per a l'obtenció de la preceptiva llicència urbanística municipal d’obres 
majors. 
 
Atès que els actes edificatoris objecte de l'expedient estan subjectes a l'obtenció de 
llicència urbanística municipal de conformitat a l’art.187 del Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme de Catalunya, l’art.11.1 de 
les Ordenances Metropolitanes d'Edificació del P.G.M. i demés disposicions concordants i 
concurrents de legal aplicació. 
 
Vist l’informe tècnic de 24/7/20 i l’informe jurídic de data 24/7/20, emesos de 
conformitat amb l’article 188 de l’esmentat Decret legislatiu 1/2010. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 
2497/2019, de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el 2 de juliol de 2019, el  Regidor Delegat de Territori i Sostenibilitat, proposa a 
la Junta de Govern Local l’adopció del següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Atorgar a l’empresa BONITE VARTAN, S.L., llicència urbanística municipal per a 
la divisió horitzontal d’una entitat de PB, planta pis i cobert dos entitats: planta baixa 
habitatge i planta primera habitatge, a la finca del carrer Marqués de Cornellà, 22, 
segons projecte que s’identifica electrònicament a continuació: 
 
- Núm. ID 1510537 i 1510538, plànols i memòria 
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- Núm. Hash SHA-512:  
 

5D2F01591A53CA5E31493AD55B6BA5D4B28C3E395957930774804FBF6A0872E351AB1
6100C2B9C7E60C95A232E08464A0542C4F1E138E51C57FB9817737A57F6  
 

i 
 

954BE87919E5D243412D3A645870A1A5A8B9358BDEF3B45D47DE974E8B9DCBCAC498
CBBD736EA13311CA78F5C58678D740172C3FBB55BD53024284E4F87A3F96 
respectivament . 
 
Redactat per l’arquitecte Albert Pamies Thomas, amb número de col·legiat 59.288-9 del 
COAC, per ajustar-se al que disposen les Normes i Ordenances del PGM-76.  
 
La divisió consisteix a:  
Entitat inicial:  
. Una entitat amb Planta baixa, Planta Pis i cobert.  
 
Entitats definitives:  
. Planta Baixa Habitatge i Planta Primera Habitatge  
 
Segon.- Supeditar la present llicència a les condicions generals vigents en aquest 
municipi i a les següents condicions especials: 
  
 La divisió de les entitats corresponen a les divisions indicades al Projecte presentat pel 

Tècnic. 
 
 Tercer.- Notificar el present Acord a l’/als interessat/s pel seu coneixement i efectes. 
 

 
... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt onzè.- Prorrogar la concessió administrativa demanial per la col.locació, 
manteniment i explotació de 75 tanques publicitàries, en aquesta ciutat 
adjudicada a ALPHA PUBLICIDAD EXTERIOR, S.L. 
 

Prorrogar concessió demanial de 75 tanques publicitàies, 
adjudicada a ALPHA PUBLICIDAD EXTERIOR, S.L. 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i Espai 
Públic, que textualment diu: 
 
... 
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“Vista la instància presentada el dia 8 de gener de 2020 per la senyora Rosa Pérez Pla, 
amb DNI 37.279.636V en representació de ALPHA PUBLICIDAD EXTERIOR S.L., (registre 
d'entrada 2888), en el que sol.licita  la prorroga de la concessió de tanques publicitàries, 
aprovada mitjançant acord de la junta de Govern Local de data 22 de maig de 2015 
 
Vist  l’acord de la Junta de Govern Local de data 22 de maig de 2015, que va acordar 
adjudicar a ALPHA PUBLICIDAD EXTERIOR, S.L. , la concessió administrativa demanial per 
la col.locació, manteniment i explotació de 75 tanques publicitàries, per un termini de 5 
anys. 
 
Atès que La concessió s'inicia a partir de la signatura del contractes i finalitzava el 8 de 
juny de 2020 
 
Atès que L'article 5 del Plec Administratiu relatiu a la durada del contracte establia la 
prorroga expressa per dos anys més per mutu acord. 
 
Atès que donada la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19 , no ha estat 
possible una tramitació correcta de l'expedient de prórroga, establint-se al Real Decret 
463/2020, de 14 de març pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de situació de 
la situació de crisi sanitària ocasionada por el covid-19 una suspensió de terminis 
administratius del 13 de març a l'1 de juny. 
 
Atès que no queda provada en tot cas altra afectació a la concessió administrativa, a 
efectes de cànons o similars en la present petició de prorroga. 
 
Vist l’informe del Cap del departament de Patrimoni 
 
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 2 de juliol de 2019 i que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
data 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió Informativa de Territori i Medi 
Ambient a proposta del Tinent d’Alcalde de Política Territorial i Espai públic, proposa 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Prorrogar  la  concessió administrativa demanial per la col.locació, 
manteniment i explotació de 75 tanques publicitàries, en aquesta ciutat adjudicada a  
ALPHA PUBLICIDAD EXTERIOR, S.L. mitjançant  acord de la Junta de Govern Local de data 
22 de maig de 2015 per un termini de dos anys, a contar des del 8 de juny de 2020, i fins 
el  7 de juny de 2022, amb les mateixes condicions que figuren al contracte signat el 9 de 
juny de 2015. 
 
Segon.-  Notificar el present acord a l’empresa concessionària “ALPHA PUBLICIDAD 
EXTERIOR, S.L.”, i a la Intervenció Municipal. 
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Tercer.- 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. 

 
Quart.- Donar compte del present Acord a la propera Comissió Informativa de Territori i 
Medi Ambient que es celebri.” 
 
 
 

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: 
 

TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC 
Urgent primer.- Atorgar a l’empresa INSULAE BARCELONA, S.L., llicència 
urbanística municipal per a la construcció edifici unifamiliar entre mitgeres, a la 
finca del carrer Ramón Sala, 53. 

 
Atorgar a INSULAE BARCELONA S.L.  
llicència d’obra per construcció edifici 
al c/ Ramón Sala 53 
 

 
 

Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i Espai 
Públic, que textualment diu: 
 
... 

 
“Vist l'expedient núm. 85/19Firmadoc, que es detalla en la part dispositiva del 
present acord, per a l'obtenció de la preceptiva llicència urbanística municipal 
d’obres majors. 
 
Atès que els actes edificatoris objecte de l'expedient estan subjectes a l'obtenció de 
llicència urbanística municipal de conformitat a l’art.187 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme de 
Catalunya, l’art.11.1 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació del P.G.M. i 
demés disposicions concordants i concurrents de legal aplicació. 
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Vist l’informe tècnic i jurídic de data 3/09/2020, emesos de conformitat amb l’article 
188 de l’esmentat Decret legislatiu 1/2010. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 2497/2019, de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona el 2 de juliol de 2019, el  Regidor Delegat de Territori i 
Sostenibilitat, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Atorgar a l’empresa INSULAE BARCELONA, S.L., llicència urbanística 
municipal per a la construcció edifici unifamiliar entre mitgeres amb 6 habitages, a la 
finca del carrer Ramón Sala, 53, segons projecte que s’identifica electrònicament a 
continuació: 
 
- Núm. ID 1498967 
- Núm. Hash SHA-512:  

 
074E84ABD5E4C268562A5AEE73B012AA812E35E3E040605F8F7EB1B11F467766387
030BB9925038804874B356E59C2C6AC3531467513A7EE3B5B43074D70676A 
 
 Signat per l’Arquitecte Cristina Domínguez Diaz número col·legiat del COAC 72.070-
4, per ajustar-se al que disposen les Normes i Ordenances del PGM-76.  
 
La documentació tècnica inclou Estudi de seguretat i salut, signat per Ramon 
Armengou i Sala, Arquitecte tècnic, col·legiat número 7.316 del CAATEEB, als efectes 
de l’article 17.1 del Real Decreto 1627/1997 i Projecte d’infraestructura comú de 
telecomunicació de març 2020 redactat per Juan José Gallardo Moreno, Ingeniero 
Técnico en Telecomunicación amb número de col·legiat 6.677 del Col·legio Oficial de 
Ingenieros Técnicos de Telecomunicación.  
 
En data 6 de maig de 2020, el Tècnic de Medi Ambient a emès informe favorable per 
producció d’aigua calenta sanitària amb Aerotèrmia.  
 
Segon.- Supeditar la present llicència a les condicions generals vigents en aquest 
municipi i a les següents condicions especials: 
  
 En conformitat amb l’article 34.3 del Decret 64/2014 de 13 de maig, de 

protecció de la legalitat urbanística, no es podran iniciar les obres fins que no 
s’aporti a aquest ajuntament el projecte executiu que defineixi integrament 
l’obra, degudament visat pel col·legi professional, adjunt amb l’informe de la 
direcció facultativa conforme que les obres s’adeqüen al projecte autoritzat.  

 En conformitat a l’article 37.3 del decret 64/2014 cal aportar l’acta de l’inici 
d’obres estesa per la direcció facultativa i acreditació d’haver col·locat el cartell 
d’obra.  
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 No es podran iniciar les obres fins que s'aporti a aquest Ajuntament el l’IAE del 
Contractista, Programa de control de qualitat i Document d'acceptació de 
residus de la construcció que sigui signat per un gestor de residus autoritzat per 
tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus.  

 La superfície útil dels habitatges, serà la grafiada en el projecte que s'autoritza.  
 Les mitgeres no permanents que queden al descobert hauran de protegir-se 

amb envans pluvials arrebossats i pintats o amb plaques de color o similar.  
 Les obres de connexió al clavegueram públic s’hauran de realitzar sota les 

instruccions del departament de via pública i no es podran iniciar sense 
comunicació al aquell departament.  

 Una vegada finalitzada l’obra, s’haurà d’aportar el Certificat Tècnic competent 
d’haver realitzat el Projecte d’ ICT e instal·lació y el Certificat de compliment del 
Decret 201/95 (Empresa gestor de residus de la construcció), per tal de 
tramitar la llicència de primera ocupació.  

 
Tercer.- Notificar el present Acord a l’/als interessat/s pel seu coneixement i efectes.  
 

… 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 

Urgent segon.- Atorgar al senyor Enrique Tomás Garcia, llicència urbanística 
municipal pel canvi d’ús de local a habitatge, a la finca del carrer Ramón Sala i 
Massaguer, 15. 

 
Atorgar llicència per obres a  
Enrique Tomás Garcia  
local a habitatge al c/ Ramón Sala i Massaguer 15 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i Espai 
Públic, que textualment diu: 
... 
 
“Vist l'expedient núm. 40/20Firmadoc, que es detalla en la part dispositiva del present 
acord, per a l'obtenció de la preceptiva llicència urbanística municipal d’obres majors. 
 
Atès que els actes edificatoris objecte de l'expedient estan subjectes a l'obtenció de 
llicència urbanística municipal de conformitat a l’art.187 del Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme de Catalunya, l’art.11.1 de 
les Ordenances Metropolitanes d'Edificació del P.G.M. i demés disposicions concordants i 
concurrents de legal aplicació. 
 
Vist l’informe tècnic i jurídic de data 2/9/20, emesos de conformitat amb l’article 188 de 
l’esmentat Decret legislatiu 1/2010. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 
2497/2019, de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el 2 de juliol de 2019, el  Regidor Delegat de Territori i Sostenibilitat, proposa a 
la Junta de Govern Local l’adopció del següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Atorgar al senyor ENRIQUE TOMÁS GARCIA, llicència urbanística municipal per a 
la divisió horitzontal d’un edifici amb increment d’un habitatge, mitjançant canvi d’ús de 
local a habitatge, a la finca del carrer Ramón Sala i Massaguer, 15, segons projecte que 
s’identifica electrònicament a continuació: 
 
- Núm. ID: 1435132 
- Núm. Hash SHA-512: 
 
25610D16A4747B128B337D57E9188AA648C008C1B10CAD78CAC6464C09A6D453CF06F
2BEEFFA450CD1F457B2893179B209700CB988C6475819071F1985C9676 
Redactat en juny 2020 i signat el 29-06-2020 per l’arquitecte Marcos Vigil Garcia, 
col·legiat número 67.832-5 del Col·legi d’Arquitecte de Catalunya, per 
ajustar-se al que disposa les Normes i Ordenances del PGM-76. 
 
Documentació que inclou l’expedient, Estudi bàsic de seguretat i salut de les 
obres amb el mateix ID, HASH data, visat, tècnic i col·legi, als efectes de l’article 17.1 del 
Real Decreto 1627/1997. 
 
Segon.- Supeditar la present llicència a les condicions generals vigents en aquest 
municipi i a les següents condicions especials: 
  
 A la façana de l’obra i a l’alçada del primer forjat, en un lloc visible de l’exterior es 

col·locarà un cartell de 80 cm. D’amplària per 60 cm. D’alçada amb fons blanc, en el 
que s’indicarà les dades següents: Número de llicència d’obra major; Situació de 
l’obra; Promotor; Data del començament; Data d’acabament; Pròrrogues. 

 No es podran iniciar les obres fins que s’aporti a aquest Ajuntament el programa de 
control de qualitat i l'alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques o Declaració Censal 
del contractista que habiliti l’exercici en aquest Municipi. 

 Una vegada finalitzada l’obra, s’haurà d’aportar el Certificat de compliment del 
Decret de residus (Empresa gestor de residus de la construcció), per tal de tramitar la 
llicència de primera ocupació. 

 Caldrà valorar, atenent a la normativa de prevenció i control ambiental d’activitats i 
la d’activitats recreatives i espectacles públics la necessitat de la llicència d’activitat 
prèvia a la llicència d’obres que s’informa. 

 Les obres de connexió al clavegueram públic, si es preveuen, s’hauran de realitzar 
sota les instruccions del departament de via pública i no es podrán iniciar sense 
comunicació al aquell departament. 
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 Caldrà lliurar la còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la dirección facultativa, 
segons l’art.37.3 del Decret 64/2014 de 13 de maig i acreditació d’haver col·locat el 
cartell d’obra. 

 
 Tercer.- Notificar el present Acord a l’/als interessat/s pel seu coneixement i efectes. 
 
 

… 
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 quranta 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 de la Junta de Govern Local celebrada en data 04 de setembre de 2020, relativa als 
acords adoptats, i que es troba pendent d’aprovació. 
 
Cornellà de Llobregat, a la data de la signatura electrònica. 
 

EL SECRETARI GRAL. ACCIDENTAL 
Jesús Chacón Murillo 
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